


لتحویلك إلى الجروب أضغط ھنا

لتحویلك إلى الموقع أضغط ھنا

https://www.facebook.com/groups/1289157591188201/
http://www.sa7eralkutub.com/




   

                     

                     
حانة الفوىض



مصطفى منري

حانة الفوىض

بردية للنرّش والتوزيع

2017

 



-5-

اإلهداء

إىل كّل فقرٍي؛ الصُب رفيُق دربِك..

إىل كّل ثورٍة؛ الفقُر جيهُل بشائَر نرِصك…

إىل كّل فوضوي؛ الّثورُة سيجار صباحاتِك..

إىل كّل عاشٍق؛ الفوىض وقوُد قلبِك.
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»إىل كّل وطٍن؛القلــُم هــو صــُب ورفيــُق 
ــوىض  ــيجار وف ــرُص وس ــورُة ون ــُر وث وفق

ــاك«. ــاِر قضاي ــوُد أنص ــُق ووق وِعش

»ُمصطفى ُمنري«
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تقديم 

ــت  ــي تل ــرتة الت ــريب يف الف ــع الغ ــه املجتم ــرّي وج ــع تغ م
الّثــورة الّصناعيــة يف »أوروبــا« عامــة – و»إنجلــرتا« خاصــة 
ــة  ــور الّطبق ــع ظه ــرش، وم ــن ع ــرن الّثام ــة الق ــع بداي م
الوســطى املتعّلمــة يف ذلــك الوقــت، ظهــرت احلاجــة 
جلنــٍس أديّب جديــد يفــي باحتياجــات هــذا العــرص الوليــد، 

ــة.  ــذه الّطبق ــاء ه ــدى أبن ــراءة ل ــم الق ــبع هن ويش
ومــن هنــا بــزغ نجــم الّروايــة التــي بــدأت بشــكٍل 
متواضــع، ثــّم مــا لبثــت أن تفّوقــت يف مكانتهــا وإمكاناهتــا 
ــل الّشــعر واملــرح،  ــة الّراســخة مث ــاس األدبي عــى األجن
ثــّم انتــرشت يف كاّفــة أنحــاء العــامل ويف عاملنــا العــريب 
النّاطــق بلغــة الّضــاد. وألّننــا نشــهد يف عرصنــا احلــايل ثورة 
تكنولوجيــة ال تقــّل يف أمهّيتهــا وشــّدة تأثريهــا عــن الّثــورة 
الّصناعيــة، انعكــس ذلــك بالــرّضورة عــى األدب؛ تقنياتــه، 

ــة. ــه املتداول ــل وأجناس ــه، ب وموضوعات
ــل  ــي مث ــل االجتامع ــائل التواص ــور وس ــة ظه ــع بداي م
»الفيســبوك« و«تويــرت« وانتشــارها بــن الّشــباب، ظهــرت 
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احلاجــة لّلغــة جديــدة وأجنــاس أدبيــة جديــدة، كان جيــب 
ــورة يف  ــا لقواعــد هــذه الوســائل واملواقــع أن حتــدث ث تبًع
الّلغــة ال تقــل يف شــّدهتا وتأثريهــا عــن الّثــورة التكنولوجيــة 
ــر  ــة أكث ــت الّلغ ــود، فأضح ــا إىل الوج ــاءت هب ــي ج الت
ــادات  ــواش أو رشوح أو زي ــا دون ح ــّد تكثيًف ــًدا وأش حتدي
حّتــى يســتطيع أصحاهُبــا إيصــال مرادهــم للقــارئ يف 140 
كلمــة، كــام يف »تويــرت«، أو يف أقــّل عــدد مــن الكلــامت التــي 

ال جتعــل القــارئ يمــّل كــام يف »الفيســبوك«.
ــال لتلــك  ــا خــرُي مث ــا هن ــاب الــذي بــن أيدين يعــدُّ الكت
ــات(.  ــق رصاص ــاٌت تعان ــوىض: رقص ــة الف ــورة؛ )حان الّث
عنــوان خمتلــف لكتــاب خمتلــف، ال حتــاول عزيــزي القــارئ 
أن حتــّدد جنــس الكتــاب، فمــن حماســنه أّنــه جيعلنا نتســاءل 
ــة  ــدى هشاش ــدرك م ــى األدب ون ــن معن ــد ع ــن جدي م
ــن  ــع ب ــد جيم ــوٌع جدي ــاب ن ــه الكت ــرة ل ــا املتوات تعريفاتن

ــة. ــة والّرواي القّص
ــوب  ــاب املوه ــب الّش ــا الكات ــة ينرشه ــر األدبي واخلواط
بحــق »مصطفــى منــري« عــى صفحتــه يف »الفيســبوك« 
ويطلــق عليهــا »ختاريــف«، ثــم يتبعهــا باليــوم الــذي نرشت 
ــس... ــف اخلمي ــاء وختاري ــف األربع ــاك ختاري ــه، فهن في
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ــى«  ــاره »مصطف ــذي اخت ــوان ال ــل العن ــي؛ مث ــخ. وه إل
ــد  ــد والقواع ــض الّتقلي ــرة وترف ــة وثائ ــاب، فوضوي للكت
الّصارمــة، وهــي راقصــة يف رشــاقة كلمتهــا وخّفتهــا، وهي 
ــارئ  ــب الق ــل إىل قل ــمة تص ــارشة وحاس ــة مب كالّرصاص
ــة  ــاس باخليب ــن اإلحس ــّب ع ــي تع ــا، وه ــّرد إطالقه بمج
واألمل الــذي يســيطر عــى جيــل كامــل مــن الّشــباب، وألّنه 
يمقــت فكــرة جتميــع منشــورات يف كتــاٍب فقــط بــال هــدف 
س الكتــاب؛ مجعهــا يف قالــب قصيص  أو معنــى، وألّنــه ُيقــدِّ
ــدف  ــمو اهل ــة وس ــك احلكم ــر وِمس ــق اخلواط ــل عب حيم

ــة. ــمن التوعي وياس
وتكثيفهــا  عمقهــا  يف  »مصطفــى«  كتابــات  ذّكرتنــي 
ــن« وإن كان  ــالح جاه ــات »ص ــفي برباعي ــها الفلس وحّس
»مصطفــى« يكتبهــا نثــًرا وليــس شــعًرا، وبالفصحــى 
ــي  ــة وت ــة وجزل ــب رصين ــة الكات ــة. لغ ــس بالعامّي ولي
ــته يف  ــم دراس ــب بحك ــرو، فالكات ــعة، والغ ــة واس بثقاف
ــن  ــل م ــد هن ــمس«، ق ــن ش ــة »ع ــن«، جامع ــة »األلس كلي
ــة  ــاًم للغاي ــا هن ــه قارًئ ــم كون ــي، وبحك ــون األدب العامل عي
قــرأ عيــون األدب العــريب وتأّثــر هبــا. هلــذا يلعــب التنــاص 
دوًرا حيوًيــا يف ختاريــف »مصطفــى«، فنجــد أرواح الُكّتــاب 
الُعظــام تســكن التخاريــف بشــكل مبــارش، يذكــر الكاتــب 
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ــه،  ــاركوه رحلت ــتدعيهم ليش ــامءهم ويس ــا أس ــن خالهل م
بــل ويتوّحــد مــع مشــوارهم ألّنــه كــام يقــول: )مِلَ كل هــذا 
ــكي«  ــا أرى »دوستويفيس ــب! وقته ــراءة والكت ــق للق العش
ــل«  ــادل كام ــراء«، »ع ــه األوىل »الفق ــب رائعت ــو يكُت وه
أثنــاء ليــايل بحثــه عــن مراجــٍع لُيخــرج »ملــك مــن 
شــعاع«، »تولســتوي« حــن عكــف عــى رســم »آنــا 
كارنينــا« وأوقــات عصبيتــه، »نجيــب رسور« عندمــا بكــى 
بســبب »بمبــي« »چاهــن«، هــم يعجبهــم كلــامَت الُكُتــِب 
ــوا  ــن كتب ــُص م ــُخ وقص ــأرسين تاري ــا ي ــا، وأن وصفحاهَت
بحــب تعبِهــم وثقتِهــم فيــام ســُينرَش(. وتــرتّدد يف التخاريــف 
أيًضــا أســامء أعــالم أّثــروا يف وجــدان العــامل العــريب؛ »حييى 
الطاهــر عبــد اهلل«، »أمــل دنقــل«، »ُمريــد البغوثــي«، 
ــان كنفــاين«، »رضــوى عاشــور«،  »حممــود درويــش«، »غسَّ
»أمحــد مطــر«، »نجيــب رسور«، و»صــالح عبــد الصبــور«، 
مــن بــن آخريــن. ولكــن التأثــري املبــارش يــكاد يكــون أشــّد 
وضوًحــا، حيــث يظهــر تأثريهــم يف لغــة الكاتب وأســلوبه، 
دون أن يقــع أســرًيا لكاتــب بعينــه ممـّـا ينــأى بــه عــن شــبهة 

ــد. التقلي
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وتصبــح التخاريــف يف أحيــاٍن أخــرى »كــوالج« نرى من 
خاللــه رســوم »حنظلــة« لـ »ناجــي العيل« ونشــعر بـــ: »كل 
رّســاٍم ُيعّلــُق لوحــًة يف قبــو ذاكرتــه ويتأّملهــا وقتــام هيامجــه 
الليــل، كل عــازٍف يأبــى أن ُتّلمــح رعشــاَت أصابعــه حينــام 

ُتداِعــب خفايــا روحــه أنشــودته امُلحببــة« ونســمع أحلاًنــا!.
ومــن خــالل ســطوره اليوميــة، التــي أصبحــت جــزًءا مــن 
روتينــي اليومــي، يصــول الكاتــب وجيــول بن قضايــا الوطن 
وأتراحــه يف »مــرص« و»فلســطن« و»ســوريا« وغريهــا ومهــه 
اإلنســان وليــس الديامغوجيــة الفارغــة. نجــده يتســاءل: مــا 
ــه عــى شــاهد قبهــا؟ ياســمن  ــى أدّون اســم الشــهيدة حت
القلب وِمســك الُعمر وروح اجلســد وشــمس »فلســطن«؟. 
ــبب  ــا بس ــم إّم ــن أوطاهن ــن م ــاة اهلارب ــع مأس ــى م ويتامه
ــى  ــي ع ــُأقابل حبيبت ــل: س ــٍد أفض ــا يف غ ــروب أو طمًع احل
متــن قــارٍب جيمــع كّل عاشــقي اهلجــرة املمنوعــة، ســأكذُب 
ا بــأّن كّل يشء ســيصري كــام  كثــرًيا و أنــا ُأخّفــُف عنهــا ُمبــرّشً
ُنريــد، ســأطلُب مــن اهلل مغفرتــه، ومــن حبيبتــي ابتســامتها، 
ومــن والــدي عفــوه، ومن أّمــي رغيف اخلبــِز كي ُأطعــم ذاك 
الّطفــل بــن تراتيــل احلــرب. وحيــس بأوجــاع الفقــري وحيكي 
كيــف: وقفنــا أمــام شــجرِة الّزيتــون نرضهبــا باألحجــار لعّل 
الُكــرة تســقط وُنكِمــل هلونــا، مــَر بنــا بائــُع األحــالم، أعطى 
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ــاد  ــا، ج ــه وحيرضه ــف فوق ــا ليق ــرة صندوًق ــَب الُك صاح
بفســتاٍن ألختــه الصغــرية وعصــا ســحرية، نظــر إىل مالبــي 
الرّثــة ووجهــي املّتســخ، رحــل وتركني حزينـًـا، ســألْته البنُت 
ــو  ــب، ه ــن يك ــو ح ــا ه ــا: أن ــا مجيًع ــال لن ــه، فق ــن موقف ع
أنــا حــن يكــب، الُفقــراء جتهــل اآلالء ُبــكاء ليلهــم، الُفقــراء 

يكفيهــم األمــل، الُفقــراء كّل يشٍء ضّدهــم.
ــة الكاتــب  ــر لشــخص ومكان هلــذا فمــع خالــص التقدي
والفيلســوف اإليطــايل »أمبتــو إيكــو«، فــإن هــذا الكتــاب 
وأمثالــه، وهــم ُكثــر يف كافــة الّلغــات والّثقافــات، يدحــض 
رأيــه الــذي هاجــم فيــه وســائل التواصــل االجتامعــي قائاًل 
أهّنــا: متنــح حــّق الــكالم لفيالــق مــن احلمقــى، ممـّـن كانــوا 
يتكّلمــون يف البــارات فقــط بعــد تنــاول كأس مــن النبيــذ، 
دون أن يتســّببوا بــأّي رضر للمجتمــع، وكان يتــم إســكاهتم 
ــن  ــل م ــم مث ــكالم مثله ــق بال ــم احل ــا اآلن فله ــوًرا، أّم ف

حيمــل جائــزة »نوبــل«، إّنــه غــزو البلهــاء.
ــك  ــا يف ذل ــمن، مثله ــّث والّس ــر بالغ ــاء يزخ ــي وع فه
ــن  ــا أعطــت الكثريي ــة الوســائل واألطــر، ولكنّه ــل كاّف مث
مــن الّشــباب الفرصــة إلثبــات أنفســهم وإلســامع أصواهتم 
بعيــًدا عــن رفــض وتعّصــب »الدكتاتوريــة الفكريــة« 
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للجيــل األســبق الــذي ال يســتوعب مــدى وال عمــق ثــورة 
ــة.  ــري احلالي التعب

»مصطفــى منــري« كاتــب شــاب يمثــل أبنــاء جيلــه أو كــام 
يقــول: أنــا ضعُفكــم، جنوُنكــم، حريُتكــم، أنــا صوُتكــم، 
أنــا صوُتكــم... أنــا صوُتكــم.... هــو جمتهــد أثبــت نفســه 
مــن خــالل روايتيــه الســابقتن »بــاب« و»رهــف«، اللتــن 
كان هلــام صــدى واســع بــن اجلمهــور والنقــاد، وهــو اآلن 
ــا  ــد أن ُيرجه ــة وال يري ــة الّثالث ــة الّرواي ــك يف كتاب منهم
ــال يل  ــام ق ــة أو ك ــا يف الكتاب ــذ حّقه ــل أن تأخ ــور قب إىل النّ
يف إحــدى املــّرات: والــذي نفــي بيــده لــن تــرى روايتــي 
ــه  ــرب الكــامل ســمة مدحهــا. ولكنّ ــور إاّل وُق ــدة النّ اجلدي
أبــى أن يضــّن علينــا بــام يصّبنــا حّتــى ذلــك احلــن فــكان 
ــذي أرجــو أن يعجــب  ــون ال ــاب الغريــب املجن هــذا الكت

القــّراء كــام أعجبنــي.
     »فدوى كامل عبد الّرمحن«
رئيس قسم اللغة االنجليزية بكلّية »األلسن« جامعة »عن شمس«



الّرقصُة األوىل

)اخُلبُز واجلوْع(

»ما أقبح الفقر وما أمجل الفقراء«. 

جمهول
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- أرى حانًة عى يميني.. حانُة الف.. الـ..
- حانــُة الفــوىض، أشــُكرك هــذا هــو املــكان، خطــوايت ســتقودين 

تلــك املســافة، كــم األُجــرة؟

ترجلــُت وأنــا أتذّكــر مــا بداخــل حافظــة نقــودي، مخســون جنيًها 
ونصــف صــورٍة قديمــة، تذكــرة مرحيــة يف انتظــار جــودو، خاتــٌم 

مــن الفّضــة الرخيصــة، نظــرُت إىل الّســائق، فقــال: 

ــذي  ــو ذاك ال ــت ه ــة مّي ــة بائس ــب وُأغني ــدة ُح ــرشون قصي - ع
ــه  ــدة يف حيات ــّرة واح ــو مل ــه ول ــمح لنفس ــة وال يس ــب الطاول ال يقل
باهلــرب مــن النّصائــح املنطقيــة. ذاك الــذي ال يســافر وال يقــرأ وال 
يصغــي إىل املوســيقى، ذاك الــذي ال يقبــل مســاعدة أحــد ويمــي 
ــر،  ــول املط ــتمرار هط ــن اس ــه أو م ــوء حظ ــن س ــًرا م ــه متذم هنارات

ــا أنــت.. بابلــو نــريودا ال حيــب املــال بــل اجلــامل ي

رحــل ضاحــًكا، مل أفهــم كلمــًة ممـّـا قالــه، صبــاٌح كهــذا ال يعرفــه 
اخلــرُي أنــا واثق!احلانــُة بوســط البلــد، َرِحــُم ظالِمهــا ال يلفــظ أحــًدا 
إال برغبتــه، هــي األم؛ ُترضعنــا حليــَب الفضفضــة مــع الغربــاء، هنا 
ــا أنــت تــرشب مــا ُيالحُقــك؛  ال ُتقــَدم املرشوبــات الكحوليــة! هن
ــاك، كل يشٍء  ــا، ُأنث ــا، أوطاًن ــخريًة، قضاي ــا، س ــات، نصوًص خيب
ــد  ــا! أعه ــا وجدن ــى متنين ــا؛ مت ــردوُس أوجاِعن ــُة فِ ــتجده، احلان س
احلانــَة منــذ صبــاي ولطاملــا حدثــُت نفــي بأننــي ســأدخلها يوًمــا، 
ــا  ــُة رواده ــن، احلان ــابعة والعرشي ــا بالس ــا وأن ــُح باهَب ــا أفت ــا أن وه
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ــٌد. ــكت أح ــا وال يس ــون مجيًع يتحدث

أجهــُل أّي يــوٍم ُيــرشق الّلحظــة بعاملــي، أكــره الزبائــن، مِلَ 
ــر ال  ــا وشــتاء يناي ــا العــارشة صباًح ــم يف هــذا الوقــت؟ أهّن جتّمعت
ــك،  ــك حلبيبت ــبه باعرتاف ــكاٍن أش ــن م ــث ع ــة البح ــم! ُمهم يرح
ــار«  ــى »الب ــأجلس ع ــتدير، س ــبي امُلس ــَد اخلش ــذا املقع ــُت ه ملح
إًذا، النــادُل يقــرتب منــي ويــبين بــرضورة خلــق األحاديــث مــع 

ــأخِلق؟! ــوُق س ــا املخل ــاورين، أن ــذي جي ــخص ال الش

التفــُت إىل هــذا الّرجــل اهلــادئ املالمــح، شــاربه كثيــٌف، شــعره 
ن كلــامت، يقــرأ صحيفــًة ويتهّكــم  قصــرٌي، يتأمــل ســيجارته ويــدوِّ
ــن  ــن ط ــكالَم م ــو ال ــق ه ــاٍت خل ــدون مقدم ــال، ب ــوٍت ع بص

ــاح: ــة إىل اإلفص احلاج

- يرقــون رغيَفــك، ثــم يعطونــك منــه كــرًة، ثــم يأمرونــك 
أن تشــكرهم عــى كرمهــم… يــا لوقاحتهــم!

- أنا.....
ــي  ــز«، ال هيّمن ــا فاي ــوين »أب ــك أن تدع ــان.. أو يمكن ــا غّس - أن
ــم  ــذا يتحّت ــكان ل ــد امل ــبك بقواع ــادل ي ــمعُت الن ــت، س ــن أن م

ــًرا.. ــى ُمتأّخ ــذي أت ــرف ال ــك الّط ــّدث ألّن ــك التح علي
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البدايــة ال تشــّجع حّتــى عــى إلقــاء التحيــة، لكــن؛ وطاملــا 
ــرَتي،  ــُت دف ــتجيب. أخرج ــّد أن أس ــا فالب ــدر إىل هن ــاقني الق س
دفــرت »ختاريفــي«، هــذا الّدفــرت األســود قاتــم الّلــون كحيــايت كّلهــا، 
ــدة  ــارع الوح ــُت ُأص ــٍة كن ــب كّل ليل ــه بح ــُت في ــذي كتب ــرت ال الّدف
بســيف حــزين، بقلــٍق والقليــل مــن رعشــات البدايــات وابتســامٍة 

ــي: ــامت منّ ــْت الكل ــا، خرج ــب ضفدًع ــاحبٍة ال ُتعِج ش

ــر  ــن »الفق ُثَك ع ــأُحدِّ ــف«، س ــة »رغي ــمعُت كلم ــي س - ألّنن
ــِم  ــز واجلــوع«، وكل قصــٍة وحــواٍر كتبُتهــام مــن وحــي القل واخلُب

ــال... واخلي
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- وكيف غرقَت يف هنِر ُحبِّ أّمي يا أيب؟
- عن طريق لكامهِتا...

- لكامٌت! ماذا حدث؟! 
- كنــُت صبــيَّ النّجــاِر الــذي ُيرافــق اخلشــَب هنــاًرا ورصخــاَت 
ــا  ــذارًة وُكرًه ــن ق ــر األماك ــٍة يف أكث ــُة ُمصارع ــاًل، حلب ــن لي املتباري
ــَل  ــا ضئي ــُت ُمنافًس ــى ملح ــٍة، حت ــي كّل ليل ــوز حليف ــون، الف للقان
احلجــم قصــرَي القامــة، شــعرُت وقتهــا أّن النّــرص يبتســم يل، بــدأْت 
امُلبــاراة ورضبنــي ســهُم الــرشوِد حينــام وجدهُتــا فتــاًة مالحمهــا مجيلة 

والفقــر يّتكــئ عليهــا!
- ثّم؟

ــْت  ــا، اقرتب ــا أن ُأجارهي ــم رافًض ــُت هب ــكاين ورصخ ــُت م - وقف
ــوِع  ــا ودم ــكّل قوهِت ــي ب ــْت تلكمن ــم ورشع ــط ضحكاهِت ــي وس منّ
ــال،  ــُك امل ــا ال أمل ــّدواء وأن ــاج ال ــي حتت ــول: »أّم ــي تق ــا وه أنوثتِه

ــغ«. ــَف املبل ــأعطيَك نص ــَك وس ــي أهزم دعن
- وهزمْتَك؟

- هزمنــي مجــاُل عينيهــا وفقــُر معيشــتِها ودمــوع حاجتِها وشــجاعُة 
قراِرهــا وبضــُع لكــامٍت أضعــُف مــن طفــٍل حُيــاِرب أباه.
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فقــرٌي؟! نعــم؛ فقــرٌي وال أملــُك ثمــَن طعــاٍم قــد ُيشــبِع رضيًعــا، 
ــا ال  ــا، أن ــاًل ثقوهب ــُع حُمت ــا الصقي ــًة يغزوه ــار ِخرق ــيص ص قمي
ــا وال  ــعر بأطرافه ــي ال تش ــاس، أّم ــاَل النّ ــُد م ــتجدي وال أري أس
ــندفنه؟  ــى س ــس، مت ــن التنّف ــف ع ــذي توّق ــري ال ــي الّصغ بأخ
ــاًء  ــا ومس ــامل صباًح ــرًيا؟ الع ــُت »ال« كث ــى، ُقل ــن ال مت ــؤال أي الس
ــة؟ لســُت  ــايت! الّرق ــَم تبحــث عن»نعــم« بإجاب ــي هبــا فِل يرضبن
ــاه، أيب؟ مل  ــري لرتع ــي الّصغ ــْت بأخ ــا حلق ــُد أهّن ــي؟ أعتق ــا، أّم هل
ــبه  ــه وي ــيقابل خالق ــِس س ــُز النّف ــا؟ عزي ــايت، أن ــوال حي أره ط
بقّصــة ِعشــقه لفتــاٍة كفيفــة، مــاذا ســأفعل اآلن؟ ســأنام وأتــرُك كلَّ 
مهومــي ورصاعــايت، وغــًدا ســأبحُث عــن مقابــر لعائلتــي وُكرهــي 

ــام. ــيخ إم ــورة الّش ــي وص ــه حلبيبت ــذي مجعت ــورد ال ــاة وال للحي
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- وملاذا رفضَتك حبيبُتَك القديمة يا أيب؟ 
ــاعِة  ــات الّس ــمع دّق ــبين أن أس ــذي أج ــّد ال ــرًيا للح ــُت فق - كن
ــي  ــرة تصّفح ــَد لكث ــظ اجلرائ ــت، وأحف ــأدرُك الوق ــريان ف ــد اجل عن
ــا  ــي يف كّل حماوالهت ــلْت أّم ــيص فش ــاٍم، قمي ــدة ألي ــس اجلري لنف
لرتقيــع قامشــه؛ فصنعــت يل مــن ِجــواٍل قديــٍم قميًصــا يســرت 

ــل.. ــدي النّحي جس
- رحم اهلل أّمي، أيًضا حتّملت معنا ما يفوق عزائم اجلبال.

- رمحهــا اهلل، واآلن علينــا أن ُنغــادر احلديقــة كــي ال يطردنــا 
احلــارس..

- هل سننام بالّسوق كالبارحة؟
- ال؛ أعتقــد أّن حمّطــة القطــار هــي األفضــل ولــن يتعّجــب 

أحُدهــم مــن ُرجلــن افرتشــا الّرصيــف..
- يبهجني وصفك يل بالّرجل يا أيب..

- الّرجل والفقر رفيقان درب يا صغريي.
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كنــُت أبيــع الُكتــَب عــى رصيــِف حارتِنــا، امُلقابــُل زهيــٌد وزاهــٌد 
أنــا، كلــامُت حممــود شــاكر يف »أباطيــل وأســامر« تــأرسين كصاحِب 
قضيــٍة ُســِجَن قهــًرا، ملحــُت ظــلَّ فتــاٍة تتأّمــل نجــوَم ســامِء األدب، 
ــًدا عــامَّ يبحــث، اقرتبــْت  ابتســامُة ثقــٍة ونظــراُت قــارئ يعهــد جّي
ــراء  ــن ُفق ــتفرْت: »أي ــوٍف اس ــاي كّل متص ــبِه ن ــوٍت ُيش وبص
ــكاٍن..  ــِك يف كّل م ــًكا: »حول ــا ضاح ــكي؟«. ألُجيُبه دوستويفيس

وأمامــِك اآلن أفقرهــم«.
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ذ ُحكــم اإلعــدام اآلن، رسقــَت اخلبــَز والّلحــَم والّدقيــق  - ســُينَفَّ
ــس  ــق يف مخ ــك احل ــك، ل ــر فعلت ــة ومل ُتنِك ــر احلكوم ــن متاج م

ــط... ــامت فق كل

- سأذهب إىل اجلنِّة كي أشبع...

- أمنيُتك األخرية؟

ــايل  ــا؟ أطف ــي أرعاه ــي ك ــا مع ــل تعدمه ــة، ه ــي كفيف - زوجت
ــدة.. ــي وحي ــا وه ــوا جوًع مات

- سنتكّفل هبا ال تقلق..

ــري  ــن توف ــكم ع ــو تقاعس ــذا ه ــريي ه ــبب مص ــس س - أولي
ــا. ــم بن ــوت أرح ــا؟ امل ــط حقوقن أبس
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ســأكتُب روايــًة عــن طفــٍل حيمــل بندقيــًة وحُيــارب مــع الّرجــال، 
ــّي،  ــى احل ــى يتام ــُف ع ــي تعط ــي وه ــمِة أّم ــًة لبس ــُم لوح سأرس
ــذي  ــم ال ــه القدي ــى حذائ ــكره ع ــا أش ــدي خطاًب ــُل إىل وال سُأرس
رسقتــه منــه، ســُأقابل حبيبتــي عــى متــن قــارٍب جيمــع كّل عاشــقي 
ا بــأّن  اهلجــرة املمنوعــة، ســأكذُب كثــرًيا و أنــا ُأخّفــُف عنهــا ُمبــرّشً
ــن  ــه، وم ــن اهلل مغفرت ــأطلُب م ــد، س ــام ُنري ــيصري ك كّل يشء س
ــف  ــي رغي ــن أّم ــوه، وم ــدي عف ــن وال ــامتها، وم ــي ابتس حبيبت

ــل احلــرب. ــِز كــي ُأطعــُم ذاك الّطفــل بــن تراتي اخلب
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ــِك  ــي ل ــوح بحّب ــن أب ــة ل ــِة الكادح ــي للّطبق ــخٍص ينتم - كش
خجــاًل مــن ثقــوب قميــيص، هنــاك عالقــٌة أحرتمهــا بينــي وبــن 
عربــات النّقــل العــام، أجهــل كيــف تتذّمريــن مــن ضيــق مســاحة 
ســيارتِك، البارحــة طلبــِت منـّـي رقــم هاتفــي وملحُتــِك تضحكــن 
ــخٌص ال  ــا ش ــك؛ أن ــم امُلتهال ــي القدي ــراز هاتف ــاهدِت ط ــام ش ريث
ــّي  ــك الغن ــِك بذل ــدى تعّلق ــاة، أرى م ــوى احلي ــٌد س ــه أح هياتف
بأكملهــا ألجلــِك، تســتحقن  الرّشكــة  الــذي يســتطيع رشاء 
ــأكتفي  ــيل، س ــرٍي مث ــي إىل فق ــّح أن تلتفت ــعادة وال يص ــال والّس امل
بُمراقبتــِك وأنــِت تضحكــن ملجاملتــه احلمقــاء، أال لعنــة اهلل عــى 

ــب؟  ــة واحل الطبقي

ــن  ــا ع ــالًة إليه ــب رس ــك أن تكت ــب من ــارشة أطل ــّرة الع - للم
ــخط؟! ــذا الّس ــا! مِلَ كّل ه ــقَك هل عش

- ألّن احلياة ال حتّب الفقراء يا رفيقي.
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ــرة  ــّل الُك ــار لع ــا باألحج ــون نرضهب ــجرِة الّزيت ــام ش ــا أم وقفن
ــَب  ــى صاح ــُع األحــالم، أعط ــا بائ ــرَّ بن ــا، م ــل هلون ــقط وُنكِم تس
الُكــرة صندوًقــا ليقــف فوقــه وحُيرضهــا، وفســتاًنا ألختــه الصغرية 
وعصــا ســحرية، نظــر إىل مالبــي الرّثــة ووجهــي املّتســخ، رحــل 
وتركنــي حزينـًـا، ســألْته البنــُت عــن موقفــه، فقــال لنــا مجيًعــا: »أنــا 
هــو حــن يكــب، هــو أنــا حــن يكــب، الُفقــراء جتهــل اآلالء ُبــكاء 

ليلهــم، الُفقــراء يكفيهــم األمــل، الُفقــراء كّل يشٍء ضّدهــم«.
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- تذكــرٌة واحــدة لفيلــم اليــوم، ستشــاهدينه بمفردِك وســأنتظُرِك 
باخلارج..

- كي أروي لك التفاصيل بعدها فتسبح بخيالك؟ 

 - احلقيقُة ال أملُك سوى ثمن تلك التذكرة....!
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ــن  ــٍث م ــه بغي ــى فاتنتِ ــدُق ع ــو يغ ــوز وه ــك العج ــُت ذل راقب
ــف  ــى ُأنظِّ ــي حت ــى ركبت ــوُت ع ــه وجث ــُت بجانب ــود، وقف النّق
حذائــه قائــاًل: »ســأجعُلها كاملــرآة مقابــل مــا جتــود بــه عــى فقــرٍي 
مثــيل كــي ابتــاع اخلبــَز فُأشــبع مخســَة بطــوٍن خاويــة«. مل ينُظــر إيّل 
بــل ركلنــي صارًخــا: »أمثاُلــك هلــم بيــوت اهلل، قــف أمامهــا رافًعــا 

ــن«.  ــك للعابري يدي

ومــى وتركنــي ُأمللــم ُفتــاَت كرامتــي باســاًم وكيّل يقــن أّن مــن 
ال تأخــذه ســنة وال نــوم سيســتجيب.
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 - كتبــَت هلــا عــى علبــة ســجائر أّنــك واملــوت البطــيء 
تعشــقاهنا؟! 

- نعم.

- وماذا قالْت؟

 - شكرتني عى كرم عريض ورفضْت ألّنني فقري.
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كادٌح فقــرٌي أنــا ال أملــُك ســوى قلمــي ودعــوات أّمــي أن يرزقني 
اهلل بمــن تــرىض بقميــيص الــذي أغســله بــامء النّهــر، وأنــِت ثــورٌة 
ــُر  ــرار؛ فق ــِك الق ــم، ل ــوِت يومه ــن ق ــا ع ــون بحًث ــا اجلائع هجره

عاشــٍق أم هجــُر فقــر؟
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- هي َأْم الّثورة؟ 
- هي..

- هي َأْم الوطن؟!
- هي..

- هي َأْم الُكتب؟؟!
- هي..

- هي َأْم الفقراء؟؟!!
- الُفقراء...

ل اجلواب اآلن؟ - ومِلَ َتبدَّ
ــا الُفقــراء؛ هــم مــن  - ألهّنــا ثــوريت ووطنــي وكتــاٌب عنهــام، أمَّ

ســاعدوين كــي أصــل إليهــا..
- كيف؟

- أعطاين كّل فقرٍي ورقًة وبضع جنيهات..
- وما رّس الورقة؟؟

- كتبــوا هبــا: »ثــورُة فقــراٍء مــن أجــل وطــٍن؛ فــال ترّديــه خائًبــا؛ 
كفانــا العــامل وخيباتــه«.
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ــك  ــر تل ــاء، أتذّك ــى العش ــويت ع ــْت دع ــاٍة رفض ــاحمُت كّل فت س
ــا،  ــورِد بمنطقتن ــَة ال ــْت بائع ــي، كان ــْت ورافقتن ــي وافق ــة الت الكامل
ــريض،  ــرم ع ــل ك ــا ُمقاب ــوَر جمّاًن ــتعطيني الّزه ــا س ــمْت يل أهّن أقس
البهجــة هــي والبــؤس أنــا، وقتها طلــَب منـّـي النـّـادل أن أتبعــه حّتى 
اٌذ  ــحَّ املطبــخ، هبــدوء رجــٍل عجوز فقــد زوجتــه البارحــة سألني:»شَّ
ــُت  ــا؟«. راقب ــل هن ــاذا يفع ــز؛ م ــق اخلب ــَن طب ــك ثم ــك ال يمل مثل
توّترهــا مــن خلــف البــاب وأجبتــه: »أنــا فوضــوٌي و حُيــّب، وحــبٌّ 

ــورة بــدون نشــوة النّــرص!«. بــال خُماطــرة كالّث
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- كتبُت هلا خطاًبا و تعّمدُت إرساله مع بائع الورد.
- مِلَ هو بالتحديد؟

- كعاشــٍق للجــامل واألناقــة، يتــار كلامتــه كاألزهــار، ســيعهد 
ــامش  ــن ق ــٍة م ــى قطع ــالة ع ــة الّرس ــبب كتاب ــا س ــّبر هل ــف ي كي

ــيص.. قمي
- ساحرٌة تلك الّطريقة!

- مل أقصدهــا، كّل يشٍء يف غرفتــي عرضتــه للبيــع حّتــى مجعــُت 
بالــكاد ثمــَن الــورد وموافقتــه كــي يذهــب بنفســه.
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فقــرٌي أنــا أعشــُق حيــاَة الصعاليــك، لــذا ال تتعجّبــي إن قابلُتــِك 
حــايفَّ القدمــن يوًمــا؛ لعــّل رفيقــي اســتعار حذائــي ليجــد وظيفــًة 

أو يعــرتف بحّبــه!
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- كفاك ختاريَف قلٍم ال يعهد مقصده...

ــث  ــٍر يبح ــة صق ــن برشاه ــه ُيدخِّ ــه، وجدُت ــاّم أحكي ــُت ع توقف
ــي،  ــا أمام ــة، ألقاه ــب يل ورق ــه وكت ــرج قلَم ــته، أخ ــن فريس ع
تأّملــُت مــا خــّط بيمنــاه: »إذا ُكنـّـا ُمدافعــن فاشــلن عــن القضيــة؛ 

ــة!«.  ــن ال القضي ــريِّ امُلدافع ــا أن ُنغ ــدُر بن فاألج

- ال أفهم مقصَدك يا أبا فايز؟

- ألّنــك ال تدافــع عــن قضيــٍة؛ تنقلهــا فقــط! هــل تعتقــد بأّنــك 
كــَت نملــًة يف جيــش مهومــي؟ أنــت أفشــُل ُمنــارٍص رأيُته! حًقــا حرَّ

- أعتذُر لك عن.. 

- ال تعتــذر! أخــبين كيــف تتحــّدث عــن الُفقــراء ولســَت بينهم 
تســمع قصَصهــم؟ هــل ماتــت أّمــك جوًعــا؟ هــل فقــدَت أخــاك؟ 

أتبيــع الُكتــَب؟ متــى قابلــُت حبيبَتــك حــايفَّ القدمن؟ 

ــُت، كان  ــئلته، تلعثم ــْت أس ــذب كان ــا أك ــي عندم ــِة أم كصفع
جيــب أن أختــار حكايــايت معــه، يبــدو أّنــه يســقي أشــجاَر صباحاتِه 

بــامء القضيــة!

ــامس  ــا احل ــبٍة يدفعه ــي، بن ــى كالم ــورًة ع ــيجارًة وث ــعل س أش
ــال: ــي ق ــالف صمت ــْت ُغ اخرتق

ــو  ــوىّل معلم ــرش، يت ــابعة ع ــُت يف الّس ــا كن ــم عندم - يف امُلخي
التالميــذ الصغــار املــواد كافــًة بــام فيهــا الرســم واحلســاب 



-40-

ــم  ــاول تعلي ــُت أح ــوم، كن ــريه. ذات ي ــة وغ ــة والعربي واإلنجليزي
ــذي  ــج ال ــع البنام ــًيا م ــوزًة متاش ــًة وم ــموا تفاح األوالد أن يرس
أقّرتــه احلكومــة الســورية، إذ إّننــي كنــُت أمــارس التعليــم هنــاك، 
ــُت  ــاب، ويف تلــك الّلحظــة، عندمــا كن ــد بالكت وكان عــيّل أن أتقّي
ــه  ــل وج ــوح بأكم ــى الل ــمن ع ــن الّرس ــم هذي ــاول أن أرس أح
ــة وعــدم االنتــامء، وأذكــر  ــة والغراب ممكــن، انتابنــي شــعور بالغرب
ــأّن عــيّل أن أقــوم بعمــٍل  ــي شــعرُت يف تلــك اللحظــة ب ــًدا أّنن جّي
مــا، إذ أّننــي أدركــُت بوضــوٍح، قبــل أن أســتطلع وجــوَه األطفــال 
اجلالســن خلفــي، أّنــه مل يســبق هلــم أن شــاهدوا تفاحــًة أو مــوزة، 
ــن  ــم، مل يك ــري اهتاممه ــا يث ــر م ــياء آخ ــذه األش ــت ه ــايل كان وبالت
هنــاك ارتبــاط بينهــم وبــن الّرســمن، كانــت تلــك نقطة حاســمة، 
تذكــرُت كّل األحــداث التــي مــّرت بحيــايت ونتيجــة لذلــك حمــوت 

ــاًم... ــموا خُمّي ــم أن يرس ــُت منه ــوح وطلب ــن الّل ــوم م الّرس

ــب  ــا أخ ــّدة وأن ــذه امل ــوال ه ــم! ط ــن أجله ــح م ــُت أيّن أكاف ظنن
ــا  ــَة مــن نصيبــي ألّننــي أدافــع عــن الُفقــراء وحقًّ ــأّن اجلنّ نفــي ب
مل أجلــس مــع فقــرٍي منهــم ولــو لثــواٍن قليلــة، أنــا لســُت ُمنــارًصا؛ 

أنــا أضعــف مــن قلــٍم مقصــوف!

ــه ال  ــوه ألّن ــه أب ــٍد ترك ــن ولي ــُف م ــا اهلل، أضع ــٌف ي ــا ضعي أن
يملــك ثمــَن غذائــه، أضعــُف مــن ُأٍم يبكــي طفُلهــا أمامهــا جوًعــا 
ــعبه،  ــح ش ــم مصال ــى احلاك ــٍن ال يرع ــن وط ــُف م ــرًدا، أضع وب
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ــاه، أضعــُف مــن قلــٍم  أضعــُف مــن كاتــٍب مل حتّقــق روايتــه مــا متنّ
ــيل«،  ــي الع ــة »ناج ــن حنظل ــُف م ــة، أضع ــره احلقيق ــه يك صاحب
أضعــُف مــن حبيبتــي حــن اعرتفــْت بأهّنــا مل تعــد تؤمــن باحلُــب، 
ــاس تتحــّدث عــن مجــال النّهــار،  أضعــُف مــن كفيــٍف يســمع النّ

ــا... ــن دواء زوجه ــر أي ــوٍز ال تتذّك ــن عج ــُف م أضع

شــعرُت بكّفــه تلمــس كتفــي، فهــم مــن يــأس نظــرايت مــا يــدور 
بداخيل...

ــنة  ــّتن س ــش س ــان يعي ــري، اإلنس ــويف الّصغ ــا فيلس ــمع ي - اس
ــس  ــب، ألي ــنة يف الغال ــون س ــّي ثالث ــوم، بق ــا يف النّ ــي نصفه يق
ــفر وأكل  ــرض وس ــن م ــا ب ــنوات م ــرش س ــرح ع ــك! اط كذل
ــت  ــد مض ــن ق ــذه العرشي ــف ه ــرشون! إّن نص ــّي ع ــراغ، بق وف
مــع طفولــة محقــاء، ومــدارس، لقــد بقيــت عــرش ســنوات، عــرش 
ــان  ــها اإلنس ــأن يعيش ــرة ب ــذه جدي ــت ه ــط! أليس ــنوات فق س
ــّص  ــه ويق ــع عن ــن يداف ــود م ــان بوج ــعر اإلنس ــة؟ أن يش بطمأنين

ــه؟ ــم يلمحون ــه لعّله ــاس حكايت ــى النّ ع

ــو  ــه ه ــا أردُت ــّل م ــوًفا، ج ــُت فيلس ــا لس ــق، أن ــك كّل احل - مع
ــم.. ــوة جتاهله ــن غف ــاس م ــاظ النّ إيق

ــض  ــا تعوي ــت يف إهّن ــاميت كان ــِة كل ــم كّل قيم ــاول أن تفه - ح
ــام رشوق  ــدر اآلن أم ــا تنح ــالح، وإهّن ــاب الّس ــه لغي ــق وتاف صفي
الّرجــال احلقيقيــن، الذيــن يموتــون كّل يــوٍم يف ســبيل يشٍء 



أحرتمــه، ُأكتــب يــا أنــَت عــن اخلبــِز واجلــوع وتعايــش معهــام كــام 
ــُت أرصخ هبــا يف كّل حلظــٍة وأحــارب  تعايشــُت مــع قضّيتــي وكن
ــك، ال  ــاك، اســمع مــن الُفقــراء الذيــن حياوطــون طرقاتِ ــا وهن هن
ــري مصريهــم، رافــق  ــل ادفعهــم إىل تغي ــِف بعطفــك عليهــم ب تكت
خيالــك وحقيقــة مواقفهــم باملثــل، بعــض املنعطفــات قاســية لكنّها 
إجباريــة ملواصلــة الّطريــق، قــّوُة قلِمــك يف شــّدة صدقــه ال مجــال 

ــر... ــه وتذّك كلامت

ــال  ــادر وق ــل أن ُيغ ــموٍخ قب ــف بش ــيجارته، وق ــرياَن س ــد ن أمخ
ــش: ــوٍت أج بص

- ليــس امُلهــم أن يمــوت اإلنســان قبــل أن حيّقــق فكرتــه النبيلــة، 
بــل امُلهــم أن جيــد لنفســه فكــرًة نبيلــًة قبــل أن يمــوت...

أعطــاين ورقــًة أخــري ورحــل بشــمس حريتــه وأكــوان قضّيتــه 
وجبــال جســارته، قــرأُت مــا كتبــه....

ا«. »وال متُْت قبل أن تكون نِدَّ



الرقصُة الثانية
)ِرفاُق الّدرِب وهي(

»جيــب أن متلــك فــوىض بداخلــك كــي تســتطيع أن تلــد 

ــًة راقصة«. نجم
نيتشه
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سأرحل....

هــذا املــكان ســيزيد بــؤيس بؤًســا وحزًنــا ومحاقــًة، حتّدثــُت مــع 
ــٍة توّســمُت يف نفــي أيّن ُمنارصهــا،  ــه عــن قضي شــخٍص ال أعرف

والنتيجــة!

 الرجــُل حيمــل هــمَّ البرشيــِة كّلهــا وكأّنــه أطلــس! صــار 
بتخاريــف قلمــي واجًبــا ال منــاص منــه... االحتفــاظ 

- أعلــم أّنــك حديــث العهــد هنــا، ولكنّــي ال أعــرف إذا كنــَت 
فاقــًدا للّســمع والبــرص أم ال! 

- أنا أسمع وأرى! ما بك أهّيا النادل! مِلَ تلك القسوة!

- ال وقــت لــدّي ألســمع مأســاتك، هــذا الّرجــل هنــاك يدعــوك 
للجلــوس معــه وأنــت ال تلحــظ ذلــك.. 

- ال أريد أن..

ــكّل  ــوم كــام العــادة ليــس يومــي، ال ــارش مهامــه، الي ــي ليب تركن
ُيعاملنــي كغائــِط كلــٍب، التفــتُّ إىل هــذا الغريــب، أشــار إىل املقعــد 
ــن  ــرتي، مل يك ــل دف ــان داخ ــَة غّس ــُت ورق ــه، طوي ــايل بجانب اخل
ــه،  ــس أمام ــور جيل ــن ن ــٍم م ــب بقل ــل يكت ــخٌص نحي ــرده، ش بُمف
بخطــواٍت أثقــل مــن ذنــوب »راســبوتن« حتّركــُت جتاههــام، 

ــه: ــب صديق ــل ياط ــذا النحي ــمعُت ه ــُت وس جلس
ــن  ــه م ــال ال يف وج ــن ق ــاح، م ــود الّري ــيطان، معب ــُد للّش - املج
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ــق العــدم، مــن قــال ال فلــم  ــم اإلنســان متزي ــوا نعــم، مــن عّل قال
ــة األمل..  ــا أبدي ــّل روًح ــْت، وظ َيُم

- كلامُتك األخرية يا أمل.. 

- بــل كلــامت ســبارتكوس األخــرية يــا حييــى، صديقــي الّطاهــر 
وعبــد اهلل امُلخلــص للُفقــراء، قصائــدي ُتنســب إىل شــخوصها يــا 

رفيــَق الــّدرِب...

عرفــُت اســميهام بــدون عنــاٍء، حييــى وبرشتــه الّســمراء ومالمــح 
وجهــه احلــاّدة ونظــراُت عينيــه القاســية، ممشــوق القوام والّشــموخ 
ــه  ــه، برشت ــد والوج ــَل اجلس ــكان نحي ــل ف ــا أم ــه، أّم ــف بجانب يق
ــذُة روٍح  ــاه ناف ــان، عين ــن غّس ــّف م ــاربه أخ ــه وش ــرشة خليل كب
حتــرتق بلظــى كلامتـِـه، احلقيقــة مل يتبــّن يل هــل الّطــول صديقهــام أم 

عدومهــا، بــدأ حييــى الــكالم ومحــدُت ربنــا عــى هــذا:

- أنــا لســُت فضولًيــا وأحــبُّ املــوَت وال مانــع لــدّي يف التعــّرف 
إىل الغربــاء، دعوُتــك ألّننــي شــاهدُت عصبيــة هــذا الّرجــل الــذي 
كنــَت جتالســه، لذلــك هــّون عى نفســك وحتــّدث معنــا إذا أردَت..

- أبــو فايــز، لــن أنكــر عظمــة هــذا الّرجــل، حتّدثــُت معــه عــن 
ــا  ــي درًس ــام، عّلمن ــه عنه ــه كّل يشٍء كتبُت ــز ومل يعجب ــوع واخلب اجل

لــن يعّلمنــي أحــٌد مثلــه!

ــب  ــع فثق ــوة الّترشي ــن قس ــاف م ــّد وخ ــاوز احل ــوع؟ ج - اجل
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احلائــط باهلّمــة واليديــن وبــذراٍع مــن حديــد، هكــذا فــّر اآلدمــي 
ذات يــوم بعيــد - مــن جحيــم األهــل ونعيــم احلــرض إىل جحيــم 
ــي ال  ــرش، واآلدم ــاء وال ب ــث ال م ــش وحي ــث الوح ــد: حي البي
يواجــه الوحــَش إاّل بالنّــار التــي ُتولــد مــن رضب حجــر بحجــٍر. 

ــع... ــم الّترشي ــن جحي ــد م ــوم بعي ــيٌّ ذات ي ــّر آدم ف
- كلامٌت رائعة يا حييى وحتمل معنى!

- وهل حتّدثَت معه بام هو أدنى؟
 - ال.. بــل.. نعـــ.. نعــم يــا حييــى، رصاصــات كلامتـِـك وضعْت 

حبــَل املشــنقِة حــول رقبــة نصــويص بــكّل يــٍر...

ــل  ــذا الّرج ــل ه ــل حيم ــا اهلل! ه ــي! ي ــل تقتلن ــِه أم ــُح وج مالم
روًحــا بداخلــه؟ ومــا قالــه حييــى منذ حلظــاٍت قــى عــى كّل وردٍة 
حتمــل ثنايــا املعجــزة، أزهــار وجــداين لوهُنــا أســود، سأســمع مــن 
أمــل مــا قــد يقولــه عــن اجلــوع إن حتــّدث وســأتركهام يف احلــال، 
ال مــكان يل هنــا، أنــا تائــٌه، ُمشــّتُت الفكــِر، أحــارب الغــرَق باحًثــا 
ــم،  ــل يبتس ــيء وأم ــت بط ــس، الوق ــوت يون ــن ح ــٍة ببط ــن قش ع
ــلحفاة  ــا س ــيء وأن ــت بط ــن، الوق ــى ُيدخِّ ــيء وحيي ــت بط الوق

جتاريــه، أضــاف أمــل:
ن عــى نفســك وال تذبحهــا بســكاكن مــن  - كــام قــال حييــى هــوِّ
أكثــر منــك خــبًة، وحّتــى أخّفــف عنــك وطــأة الّرهبــة؛ ســأطلب 
ــاُح  ــك ري ــك وال ترضبن ــه قلُم ــاح ب ــا ب ــا م ــّص علين ــك أن تق من



-48-

ــب  ــننصحك إن تطّل ــل س ــا ب ــا بعده ــك درًس ــن ُنعطي ــوف؛ ل اخل
األمــر..

- أشــاركك الــّرأي يــا أمــل، ُقــل ما شــئَت يــا أنت، وسنســمعك 
ــى النهاية.. حّت

فتحــُت الّدفــرَت ُمتنّقــاًل بــن صفحاتــه حتى ملحــُت عنــواَن كلاميت، 
هــذا العنــوان الــذي يدهســني كحــرشٍة مّرت عــى منضدتــك فكان 
عقاهُبــا الّدهــس، هــل حتّدثــَت مــع أحــٍد مــن قبــل وأنــت يائــٌس 
مدهــوس؟ دهســَتك الّدنيــا واليــأس يتلــّذذ بلعــب الّشــطرنج مــع 

فيالــق حزنـِـك؟ هــذا حــايل دًومــا حّتــى قبــل أن أتكّلــم معهــام...
ــان  ــام صديق ــذراين، ألّنك ــم… اع ــم إح ــأتـ.. إح ــنًا، س - حس
ويعجبنــي هــذا، ســوف أحكــي لكــام عــن رفــاق الــدرب و… إحــم 

ــم..... إح
- و؟؟ 

-  وهي.. 
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ــوي،  ــا فوض ــتقّرٌة وأن ــب، ُمس ــا أكت ــم وأن ــا ال، ترس ــن وأن ُتدخِّ
ــل،  ــا باملث ــاف وأن ــه، خت ــا أواج ــرب وأن ــي، هت ــا واقع ــٌة وأن خيالي
تكرهنــي وأعشــقها، ترفضنــي وأحّبهــا، هــي الّضبــاب وأنــا امُلــرّشد 
ــّواق  ــا الت ــوت وأن ــهدائها، امل ــص لش ــا امُلخل ــورة وأن ــه، الّث بداخل
ــرض،  ــا امل ــي وأن ــامة ه ــا، االبتس ــل أن ــي والّلي ــاح ه ــه، الّصب ملالك
ــا وال حييلنــي هــي. ــا ولــن حيــدث مــا جيعلهــا أن ــا أن هــي هــي وأن
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- ُكنَّــا نتنافــس أنا وهــي يف كّل يشٍء كالقــراءة والكتابــِة واخلروج 
يف امُلظاهــراِت ضــّد احلكومــة ورســم الّشــعارات الّرافضــة للظلــم 

ــدران.. عى اجل

- عظيم! بالّرغم من هدوء زوجتِك وابتسامتِها احلانية...

- ومن أخبك بأّنني أحتّدُث عنها؟!

- عّمن إًذا حديثنا؟!

ــن  ــْت م ــن وتزّوج ــاَة الّثائري ــْت حي ــي رفض ــك الت ــن تل - ع
ســيايس كاذٍب، فعلــْت ذلــك كــي تعاقبنــي!

- مِلَ؟!

- طلبــْت منّــي بــدالٍل أن أتعّمــد اهلزيمــة أمامهــا حينــام نتنافــس 
ــا ونشــوَة  ــن أعطيهــا جمــًدا زائًف ــا ل ــة وأن ــة املقاطــع الّردي يف كتاب

نــرٍص بجهــد غريهــا!
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ــقة  ــرة العاش ــي الّثائ ــْت ه ــد وكان ــالِل الوغ ــدَي االحت ــُت ُجن كن
للقضيــة، وقفــُت أمامهــا أثنــاء احلــرب وملحــُت بندقيَتهــا ُتراقبنــي 
لتنهــي هنــاَر حيــايت وجتعــل الّليــَل األبــدي ُيالزمنــي، البنــُت 
ضحكُتهــا مريميَّــة؛ فأجبتنــي أن أســتقبل الرصاصــة َباســاًم راضًيــا 
ال أخــاف املــوت وال وحشــة وحدتــه، الطلقــُة كانــْت مجيلــًة وكذلك 

ــدان. ابتســامُة نرِصهــا حــن ســقطُت بوســط املي
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- مِلَ كَتْبَت يف هناية رسالتَِك »ِرفاُق الّدرِب« و ليس توقيعك؟ 

- حّتى ال ُأنكُر حقَّ كّل من ساند كي تصل إليها.
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ــداٍر  ــى ج ــة ع ــُت البارح ــجِن اآلن، كتب ــا يف الّس ــرف مِلَ أن ال أع
ــع  ــِة م ــا كاحلكوم ــّرق بينن ــه ف ــاِك ألّن ــره أب ــِة: »أك ــط املدين بوس
ــن  ــقي؟ م ــارة عش ــن جس ــغ ع ــي وبّل ــذي ملحن ــن ال ــعب«. م الش
ــِة  ــى احلكوم ــة اهلل ع ــوىض؟ أال لعن ــَة الف ــرييت ونظري ــُيخلِّد س س

ــِك! وأبي
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- ُأعــاين مــن َهــْرج االعرتافــات، أعشــُق رائحــَة املطــر، األُنثــى 
ــِك بســيٌط  ــِك، مجاُل ــرش، ُأحبُّ ســات الّب ــورة، أخــاف تكدُّ ــُر الّث ِعْط
كبســمِة فتــاٍة عثــرْت عــى رســالٍة حلبيبهــا القديــم، كتبــُت جداريــًة 
ــى أن  ــا، أمتن ــي كّله ــد البغوث ــعاَر ُمري ــرأُت أش ــن، ق ــن الوط ع
جيــود الّزمــان علينــا بموهبــٍة مثــل ناجــي العــيل، أصابــْت أم كلثــوم 
كبــد احلقيقــة حينــام قالــت: »هــذه الّدنيــا ســامٌء أنــت فيهــا القمــُر«.

- بالتأكيد مل أعهُد ما ترمي إليه!

- أخبُتــِك يف بدايــة كالمــي عــن... ال هيــم، أعتــذُر عــن محاقــة 
كلــاميت.
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صــوُت البنــادِق طغــى عــى وحشــة احلــرب، وقفــُت باملنتصــف 
ــي تتعــارك مــع  ــّل، وحبيبت ــاَق دريب حُماطــن بأوغــاد امُلحت أرى ِرف
أحدهــم، قــراٌر أرسع مــن رصخــِة رضيــٍع خــرج للحيــاة، ركضــُت 
جتاههــا معتــذًرا بداخــيل ألِخــاّلء الّرحلــة، تعثــرُت، ملحــُت 
ــُت  ــًدا وهــو يضحــك، اقرتب خنجــَره يــرتق صدَرهــا، رحــل بعي
ــن  ــأة ح ــي املفاج ــم رضبتن ــا، ث ــم هل ــوت يبتس ــالك امل ــا وم منه

ــي!  ــق دريب ال ه ــه رفي وجدت

ــك  ــنرتك وطن ــا س ــب أّنن ــوت: »أحتس ــازع امل ــو ين ــبين وه أخ
ــق،  ــاك ال تقل ــاق هن ــع الِرف ــي م ــا وه ــناها مثلن ــري؟ ألبس الّصغ
ــك الّصغــري فــال تبخــل بشــجاعتك عــى  دافعــُت لــك عــن وطن

ــري«.  ــا الكب وطنن

مات رفيقي ومل ُيدرك أهّنا هي وطني الصغري والكبري.
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- ومِلَ قد أحبَُّك عن سائِر الّبرش؟

- ســيخبونِك بعشــقهم البتســامتِك، أّمــا أنــا؛ ســأقابلِك مرتدًيا 
ج قائــاًل: »الــورُد ُمقابــل ضحكتِك«. زّي امُلهــرِّ
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أعطيُتهــا كّل يشٍء تســتحقه؛ كتاًبــا عــن الّثــورة، ُأنشــودًة للُحرّية، 
صــورَة أّمــي وقميــَص أيب، شــعارات چيفــارا و«احلــرب والّســالم« 
لتولســتوي، قصــَص الذيــن ماتــوا ِعشــًقا وباقــَة ورٍد مجَّعهــا 
كفيــٌف، حّتــى اجلريمــة الكاملــة مل أبخــل هبــا، واآلن ترفــض حّبــي 

خوًفــا منّــي.
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 - سأكتُب عنك غًدا يف جريدتِنا.

- سريفض رئيُسِك املقال وقد خترين وظيفَتِك..  

- »الفوىض وامُلتمّرد الذي أحّبه« ويرفضه! 

- جنــون الفــوىض عــدو الرؤســاِء وأصحــاِب رابطــات العنــق، 
لــِك القــرار ويل حتمــل عواقبــه..

 - مِلَ؟
- ألّننــي مــن رســمُت شــعارات بطــالء أظافــِرِك عــى جــدران 
ــم«،  ــث روتينك ــى جث ــص ع ــوىض ترق ــة كـ«الف ــِر الصحيف مق
ــن  ــا م ــاب، أن ــاع والّذئ ــه الّضب ــي ل ــٍم تنحن ــن قل ــبِّ ع ــًة ُتع ولوح
ــا  ــِك، أن ــِك الــذي حــاول أن يتغــّزل بجامل جعلــِك ترضبــن زميَل
مــن وقــف ُيشــاهد لكامَتــِك لتلــك الفتــاة التــي نعتْتــِك بالّرقيقــة، 
لــن يغيــب عنـّـي هــذا اليــوم وقتــام حرضنــا حفــَل زفــاف صديقتِِك 

ــة! ــنا الرياضي بمالبس

- لقد أغفلُت تلك الواقعة! سأكتُبها وال هتّمني النتائج..
 - فليكن، واآلن ماذا سنفعل؟

- سنقرأ رسائل كافكا إىل حبيبته ميلينا.
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كنــُت البندقيــَة وكانــْت الّرصــاص، كنــُت الكتــاَب وهــي 
الكلــامت، الّليــُل أنــا والّصبــاُح ابتســامُتها، كنــُت القــارَب وخجُلها 
كان بحــًرا، مالمــح بــؤيس رســمْت األرض وهــدوء طّلتِهــا َعــَزَف 
ــا  ــا الفقــُر والّرضــا هــي، أن ــا القلــُب والنبــُض هــي، أن الّســامء، أن
الّتائــه والوطــُن هــي، أنــا املوســيقى والّرقــُص هــي، أنــا الّدرويــُش 
واحلــرضُة هــي، النـّـاي أنــا ورشوُخ روِحــِه هــي، كنــُت ُكّل ناقــٍص 

ــْت ُكّل كــامٍل. وكان



-60-

12

 - واآلن أخبين بكّل آيات جسارتك..!

- حاربــُت عــى اجلبهــة وقتلــُت مخســن رُجــاًل، قــرأُت مؤّلفــات 
ــن  ــون ومل يتمّك ــوت هامس ــكي وكن ــكا وديستويفيس ــس كاف فران
منــي احلــزن، قطفــُت كّل أزهــاِر الياســمن ونثرهُتــا عــى قبــوِر مــن 
نــُت  ســبقونا، رّوضــُت أســًدا وجعلُتــه كقطــٍة تعشــق املشاكســة، لوَّ
ــّرة  ــِت ُح ــُت: »أن ــطيني وكتب ــم الفلس ــام العل ــا ك ــدران منطقتن ج

ــن«. واألرسى نح

- ونقاط ضعِفك؟

- تقصد نقطة ضعفي....؟!

- تعجبني ثقتك! حسنًا؛ ونقطة ضعفك؟!

- هي.
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ــاين  ــٍق أعط ــكّل رفي ــّدرب، وب ــاِق ال ــدِة رف ــا اهلل بعقي ــن ي أؤم
ــا، أرى  ــا ورســالًة إىل حبيبــٍة جيهــل طــرَق ُمصارحتِه ســالًحا وُكُتًب
ــيجارته  ــة س ــامل برفق ــى الع ــَك ع ــذي يضح ــوك ال ــرَي الّصعل الفق
د كّل فتــاٍة ختّلصــْت مــن ضفائرهــا  هــو ملــُك زماننــا، أعشــق متــرُّ
واســتبدلْت أمحــر الّشــفاه بســيجاٍر كــويب، أنــا لســُت بمفــردي إن 
قامــْت ثــورة، أنــا لســُت وحيــًدا إن حاوطنــي غــدُر الكارهــن، أنــا 

ــّدرب. ــاق ال ــدِة رف ــا اهلل بعقي أؤمــن ي



-62-

14

- أحبُِّك...

ــاالت  ــامتي؟ ه ــول ابتس ــراريت؟ ذب ــذب ق ــن تذب ــاذا ع - وم
ــايل؟  ــة مج ــي؟ قّل ــة أحاديث ــزين؟ رتاب ــام ح ــوداء؟ أي ــي الس عين
تزاحــم  مزاحــي؟  نــدرة  تدخينــي؟  رشاهــة  رشودي؟  كثــرة 

نومــي؟! أفكاري؟صعوبــة 

ــذا  ــا، ل ــن جنيًه ــايت ومخس ــة حي ــوى فوضوي ــُك س ــا ال أمل - أن
القــرار لــِك اآلن؛ إّمــا املوافقــة ودخــول الســينام أو املوافقــة وتناول 

الشــاورما؟!

- ال أستطيع...

ــتكون  ــم س ــاورما الّلح ــد أّن ش ــِك، أعتق ــأعتبها موافقت - س
ــص..  أرخ

- من أنت؟!

- من سيحّول كّل ياء يف تفاصيل عاملِك إىل نوٍن وألِف.
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هــا وأنســاها،  ســُأخُبِك عــن معــامل فوضويتــي، كقهــويت التــي أعدُّ
وكّل الصباحــاِت التــي أقســمُت فيهــا أن أُكــّف عن تأّمــل صورَتِك، 
ُمقدمــات الّروايــات وكيــف تراجعــُت عــن كتابتهــا نظــًرا لعشــوائية 
مزاجــي، ســُأحّدُثِك عــن درويــش ونــزار وچاهــن والّشــيخ إمــام 
وســأترُكِك تقّلبــن كّفــَة احلديــِث حــول محاقــاِت احلُــّب ضاحــًكا، 
ــن  ــل تقبل ــة، ه ــك العالق ــبب تل ــمِك وس ــر اس ــأحاول أن أتذّك س
ــِك  ــُل إلي ــاًء وال يرس ــورد مس ــَة ال ــِك باق ــرض ل ــد حُي ــخٍص ق بش
خطابــاَت الِعشــِق صباًحــا ألّنــه جيهــل مــكاَن قلِمــه؟ أنــا ال أصُلــح 

للعالقــات طويلــة املــدى يــا صغــرييت.
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وبينــك،  بينــي  الــكالُم  انتهــى  »إذا  ُمســّبًقا:  قاهلــا  نــزار   -
ف عــيّل  ــاء، تعــرَّ ــا غرب ــا وُعدن ــبل الوصــال، وافرتقن وتقّطعــت ُس

ــرة... ــك الفك ــا تل ــي حقًّ ــّدًدا«. تعجبن جُم

- ثــالث كلــامت تعهدينهــم، أمطــري أرَض قلبــي بغيثهــم 
وســنعود.

- رقصُة ثورتَك أنا؟

- رقصُة ثوريت أنِت.
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ــا أيًضــا يــا عزيــزيت أكرههــم حــن يســألونني عــن تقّلبــاِت  وأن
مزاجــي، تبيــراِت صمتــي، أســباِب ضحكــي املفاجــئ، عالمــاِت 
ــطن،  ــقي لفلس ــّديت، ِعش ــي بج ــدة، تعلُّق ــي للوح رشودي، ُحّب
ــد  ــد، قصائ ــعري املجّع ــة، ش ــري املواكب ــيكية غ ــي الكالس مالب
درويــش وعجزهــم عــن فهمهــا، مِلَ ال نســافر ســوًيا إىل قريــٍة بعيــدة 

جــّل مــا قــد يســألونه: »كيــف حالكــام اليــوم؟«.
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- أنظر! أعتقد أهّنا مجيلٌة جًدا! 

- أنِت أمجل يا فتاة..

- ال تكذب! 

- هل تعشقني أكثر من النادي األهيل كام تفعلن؟ 

- ليَتك تشّجعه معي ولكنّه حّظي..

- وهل يبتهج أحدهم مثيل لفرحتِك حن هيزمنا فريُقِك؟

- احلقيقة؛ ال..

- أعشــُق الزمالــك وأنــِت أكثــر، أنتظــُر الفــوَز وأمتنّــى هزيمتنــا 
حّتــى تضحكــن فلــامذا تطلبــن منّــي أن أتأّمــل فتــاًة أخــرى؟

- لعّل فستاهنا األسود يأرسك...

ــاكن  ــام املس ــكالب وإطع ــِك بال ــغبِك وتعّلق ــن ش ــر م - أكث
ــى  ــي أنث ــن؛ ه ــة؟ ال أظ ــل البقال ــِك يف حم ــب أبي ــِك بجان ووقوف

ــاة. ــِت حي وأن
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يــا صغــرييت؛ أنــا رجــٌل خُملــٌص لرفــاِق الــّدرب، يعشــق الِفكــرَة 
ــدد،  ــر الع ــام كث ــم مه ــَزه معه ــم خب ــا، يتقاس ــن ثوراهِت ــِكّل م وال َي
أؤمــن بــأّن اجلامعــة أهــّم وأعظــم وأبقــى مــن الفــرد، أخبُتــِك بكّل 

مــا ســبق حّتــى ال تســألينني جمــّدًدا مِلَ ال ألعــب الّشــطرنج.
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- أعتــذر عــن وقــت امُلكاملــة، أنتظــُرِك أمــام منزلــِك، باقــُة الورِد 
والقصيــدُة وكتــاٌب عــن »ثــورات أشــعلتها نســاٌء« بصحبتي..

- اآلن! اجلو مُمطٌر وقد ُيصيبك مرٌض..
- لن أكّرر ما ُقلُت..

- أرجوك كفاك جنوًنا وغًدا نتحّدث...
- سأصعد وأطرق بابِك إذن، أعتقد أنه الطابق الثالث..

أســمع صــوت  جُمــدًدا!  تــراين  لــن  البــاب  أيب  فتــح  إذا   -
خطواتِــك! ُعــد يــا خمتــل!

– اللعنة..!
- ماذا حدث؟

ــوم  ــريوز وأم كلث ــورَة »ف ــِك ص ــرض ل ــي مل ُأح ــبب تّرع - بس
ــه لــن يبخــل  ــا، أعتقــد أّن ــد الوهــاب«، وال أمحــل املــال حالًي وعب

ــات... ــع جنيه ــيّل ببض ع
- من؟!

- أبوِك! سيقرضني املال, ما بِك!
- هذا السؤال لك! ما بك أنت؟

ــي  ــل يمنعن ــة«، فه ــد للصعالك ــديت »املج ــا عقي ــوي، أن - فوض
ــاين! ــِك إن ملح ــتنكار أّم ــِك واس ــُب أبي غض
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خمبــوٌل بائــٌس خجــوٌل أنــا، وهــي نقيــُض كّل فتــاٍة رأيتهــا، لذلك 
ــطن  ــُق فلس ــا: »أعش ــام منزهل ــداٍر أم ــى ج ــب ع ــدُت أن أكت تعّم
والّثــورة والّرقــص؛ هــل خترجــن معــي ونعلــن ثورتنــا -أحبُّــِك- 

عــى قبــح العــامل؟«.
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- سأقتحم غرفَتها وأعرتُف هلا.

- منزهلم غرفٌة واحدة ينام اجلميع هبا!

- ال تسّبها بالفقر! 

- قصدُت حتذيرك من أبيها وعائلتِها! مِلَ جتاهلك للواقع! 

ــت  ــس! أن ــم البائ ــوُد عاملك ــي قي ــن متنع ــا ل ــّرٌد أن ــٌق متم - عاش
ــذا...  ــا هك ــن أفعله ــّق ل حم

- اآلن العقل يتحّدث! 

- سأطرق باَب البيِت وأخبها أمامهم!
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وقفــْت أمامــي والتمــّرُد إمامــي، فقالــْت: أأســرٌي؟ رددُت: ثائــٌر. 
نــاورْت وابتســمْت حاربــُت وضحكــُت، رمقتنــي وســخرْت 
ــًة  ــْت باكي ــا، رحل ــاري كوًن ــًرا وُأب ــح قم ــي، ُتناطِ ــخّرُت ثقَت فس
ــى يف  ــي، األنث ــروري حيادثن ــي وغ ــادْت ُتغنِّ ــا، ع ــقطُت حزًن فس

ــريب. ــوت يف ُق ــاة وامل ــي احلي ــٌل، ه ــجاعتي رج ــا وش إرصاِره
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 - املكان خاّلب!
- اليوم املرح سيعرض مرحّيتنا املفّضلة..

- كونشــريتو الفــوىض! لذلــك طلبــَت منّــي أن أرتــدي فســتاين 
األزرق؟ 

- كي تضيفن مجااًل عى سحره...

- أعشق جنوَن أفعالَك!

- حّتى لو أخبُتِك بنسياين لتذاكر الّدخول؟
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تضحــك كصباحــاِت أكتوبــر، ترُقــص كُدخــاِن ســجائري، 
ــان  ــأمّل كڤ ــفٍر، تت ــِة س ــرح كرحل ــاِجد، تف ــكوِن املس ــْت كس تصم
جــوخ، تعشــق كــوردٍة ُمهــداه، تنــام كطفلــٍة مجيلــة، هتــرب كعروٍس 
جُمــبة، تتكلــم كحكمــِة األجــداد، الكــون انطــوى فيهــا، ختجــل إذا 

ــم. ــاة، فتبتس ــئ احلي ــا تّتك ــم أّن عليه ــا أحده أخبه
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 - ومن سيقيم ِجداَر روِحك؟

- تلك التي ستتقّبل فوضويتي..

- وماذا عن كّل املسافِة بينك وبن عاملنا؟ 

- ستسكنها هي.
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ــّوين  ــْت بك َف ــا، واعرَتَ ــامء ليله ــاًم يف س ــُك نج ــي أيّن أحل تن أخَبَ
أبشــَع صباًحــا مــّر عليهــا، تأّملــْت مالمــَح وجهــي وأقَســَمْت أهّنــا 
ــاه  ــا وناولُتهــا إّي ــّرة وال حتتملنــي، أخَرجــُت كتاًب ــُق القهــوَة امُل تطي
خــْت باكيــًة: كيــف أكرُهــَك وتفاصيــل عاملــي  وقبــل أن أرحــل رَصَ

ذابــت يف فوضــاك!
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 - وكيف سيّجمعنا احلُّب؟

- ليس احلّب بل الّرقص..

- الّرقُص؟

- نعــم؛ غجريــٌة أنــِت ودرويــٌش أنــا والّرقــص جيهــل تناقضــاَت 
. مليهام عا
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أغقلــُت الدفــرت ومعــه كّل كلــاميت عنهــا، حييى يبتســم وأمل يرســم 
بقلمــه دائــرًة، أرشُت إليهــام أّن هــذا كّل مــا يف األمــر، أعطــاين حييــى 
ــٍن،  ــرَي ُمَدخِّ ــوين غ ــن ك ــم م ــعلُتها بالّرغ ــه، أش ــيجارًة وقداحَت س
خــاِن بصحبــة حــروٍف عربيــة! ضحــك حييــى  أدهشــني تطايــر الدُّ
ــعال، هــل صمــُت أمــل يصيــح يب: »أنــت شــخٌص جيــب  حــّد السُّ
أن ُيرجــم رمًيــا بروائــع األدب وُيدفــن بمقابــر الصدقــة؟«. الّرجــل 

ال ينظــر جتاهــي حّتــى، هــدأ حييــى وســألني:

- بَِم تصف عشقك هلا؟

- كمعطٍف عّلق حياَته عليها.

- وشكل عالقتكام؟

- كزهِر النّرِد فوق رقعِة الّشطرنج.

هــل استحســنا كلــاميت؟ أمــل ال يتكّلــم وحييــى ُيكِمــل تشــجيَعه 
النّبيــل، ال أطيــق خيــول نظــراِت أمــل، ولــن أقبــل بــدرٍس جديــد، 
ــَة  ــا تعاطفهــام معــي، ســأناور قبــل أن أصبــح ُأضحي يعجبنــي حًق
عيــد الكلــامت، سأســمع منهــام أيًضــا، ومِلَ ال؟ الــكّل هنــا يتحــّدث 

ويســمع...

ــو  ــى ل ــل؟ حّت ــب باملث ــاة أو احل ــن الفت ــي ع ــل حتدثن ــل، ه - أم
ــة! ــَد اللحظ ــواًرا ولي ــَت ح ختّيل

ــِت يف  ــاًم أن ــاء حديثــك: دائ ــُت عنهــا أثن - لــك مــا طلبــت، كتب
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ــي  ــرايش، بين ــن ف ــي وب ــايب، بين ــن كت ــي وب ــِت بين ــف! أن املنتص
وبــن هدوئــي، وبينــي وبــن الــكالم، ذكرياُتــِك ســجني وصوتــِك 
ــدي،  ــح وح ــن املصابي ــدي، وب ــوارع وح ــن الّش ــا ب ــدين، وأن جيل
ــن  ــرة -ب ــي: قط ــدي، ودم ــيص وجل ــن قمي ــزن ب ــب باحل أتصّب
ــالم! ــي الّس ــالم! امنحين ــي الّس ــّف، فامنحين ــت جت ــِك- ليس عيني

بحــق القلــم مــن هــذا! كتــب هــذه املعجــزة منــذ دقائــق فقــط! 
ــك  ــه يف قلبِ ــيِف مجال ــَل س ــرز نص ــذي يغ ــيط ال ــف البس الوص
ــرية  ــة قص ــوع بقص ــن اجل ــه ع ــدأ كالم ــى ب ــًقا! حيي ــوت عش فتم
تــرضب بعنــق كّل قصــيص، وأمــل منــذ حلظــاٍت رسق منّــي ُدمــى 
كلــاميت وحرقهــا، يــا اهلل! أخرجنــي مــن تلــك احلانــة وأقســم لــك 

ــا!  ــوم ُنبعــث مــن مرقدن ــاًم إىل ي ــأاّل أملــُس قل ب

- الولد غرق يف بئر كلامتِك يا أمل..!

- مل أقصد يا حييى، طلب منّي شيًئا فلبّيُته.

ــى  ــك، اإلرصار ع ــال ش ــامت ب ــد الكل ــُة عي ــي أضحي ــدو أنن يب
رفــض نصيحتهــام لــن يغفــره يل القلــم، انتشــلني حييــى مــن 

دوامــات اليــأس...

- سأعتنق عقيدَة الرصاحة يا أنت فهل تقبل؟

- نعــم، سأســمع كّل كلمــٍة حّتــى ولــو وصمتنــي باحلقــري الــذي 
ســيموت حقــرًيا مهــام حــدث...
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ــى  ــّدرب، ع ــق ال ــوىض ورفي ــس الف ــٍة تعك ــُأخبك بقص ـ س
ــتاء يــرضب بــال رمحــة  ــْت الواقعــة، الّش ــل كان ــري قــرص النّي كوب
ــهر،  ــب أول الّش ــك كرات ــات تضح ــي، البن ــف بجانب ــل يرجت وأم
ــا،  ــص حولن ــوىض ترتاق ــام، الف ــن رخ ــٍب م ــم بقل ــد يتأّمله والول
ــم  ــض أن يرس ــري ورف ــى فك ــي ع ــار قلم ــف ث ــا كي ــر وقته أذك
ــأس يبتســم والقــدر  ــي، الي ــز أّم املــوَت بإحــدى قصــيص كــام ختب
كذلــك، واملطــر يتصاعــد إىل أعــى رفًضــا ملســاعديت، الّســامء 
ــوىض، مل  ــوا الف ــن لعن ــرَيَ الذي ــر ِس ــع املط ــي م ــي وترم ــخر منّ تس
أشــعر بنفــي إاّل وأنــا أمســُك بأمــل مــن فــوق الكوبــري! أحفــظ 
ــحبه إىل  ــب أن أس ــّبني ويطل ــل يس ــا، أم ــوت يداعبه ــه وامل مالحم

ــل! ــن ُروِح أم ــوِت م ــحُب ُروَح امل ــا أس ــى وأن أع

ا يا أمل؟! - حقًّ
- نعــم، ســحبني وركضــُت خلفــه بطــول الكوبــري أهنــره 

ضاحــًكا..
- تضحك! كنَت ستصعد إىل الّسامء مع املطر!

- معّلــٌق أنــا عــى مشــانق الّصبــاح وجبهتــي -باملــوت- حمنّيــة، 
أليّن مل أحنهــا حّيــة! حييــى حيــّب املــوت وأنــا ال أخافــه يــا أنــت..

كاد أن يقتلــه فقــط ليعــرف كيــف هــو املــوت! جيّســده ليكتبــه، 
حيفظــه لريســمه، وأنــا أظنّنــي فوضوًيــا، كتبــُت عنهــا فقــط 
ــًة  ــاين مرحل ــه أعط ــف بذات ــل، املوق ــل القلي ــا قلي ــُت منه وعش
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ــن  ــى وم ــا حيي ــت ي ــن أن ــّرد درٍس، م ــس جم ــة ولي ــًة كامل تعليمي
ــه الكلــامت الــذي جيلــس بجانبــك؟! مــا هــذا املــكان، نســيُت  إل
الوقــَت ونفــي والقلــَم والكتابــة، أنــا يــا اهلل ال يشء، حييــى يتكّلــم 

ــة: ــم بصعوب ــا أفه وأن
ــٍف إاّل  ــن موق ــب ع ــت أاّل تكت ــا أن ــي ي ــن كالم ــة م - احلكم
وشــعوره رفيُقــك، اخليــال فــرٌس جلامــه بيــد عقِلــك، لكــّن 
ــش  ــل بتعّط ــرب ب ــد احل ــدوه بقصائ ــارب ع ــّق ال حي ــارس احل الف
ــُت  ــت، البن ــن البن ــا ع ــوىض، أّم ــن الف ــذا ع ــاء، ه ــامه للّدم ُحس
صقــٌر ال حيــّب القفــص، ملــاذا دوًمــا لــك الكلمــة الُعليا أو العاشــق 
ــس  ــاركه نف ــاًة ال تش ــّب فت ــوٍي أن حي ــف لفوض ــون؟ وكي املجن
ــا  ــكرْت خالقه ــي ش ــحبة الت ــا باملنس ــك تصفه ــه؟ كّل كلامتِ جنون
ــن  ــن أي ــا لك ــر خيباهِت ــٌة يف بح ــت نعم ــم أن ــودك، نع ــى وج ع
ــة«  ــة اخلائف ــت الّرقيق ــن؛ »البن ــا بصبغت ــغ عليه ــخصيتها؟ تصب ش
ــا وضيعــة حقــرية ركلــْت  ــّد أن حتّبنــي ولكنّه أو »البنــت التــي الب

ــل؟ ــا أم ــك ي ــا قول ــًدا«.. م ــي بعي وهل
ــا أنــت نحــن  ــى، ي ــا حيي ــدْت احلقيقــة مــن رحــم رأيــك ي - ُولِ
ــاء،  ــّب واالكتف ــة واحلُ ــة والعاطف ــَل احلامي ــون رج ــد أن تك نقص
ــك  ــوة إن فات ــل اخلط ــى نق ــوى ع ــن تق ــك ل ــس أّن ــا ال تن وأيًض
ــّم تتّبعهــا  ــك ث ــة ُروِح ــك داخــل أزّق ــن حبيبت ــندها! ابحــث ع س

ــع... بالواق
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تأّهبــا للمغــادرة، الّســالم يف رحيلهــام لُروحــي وعليهــا الّســالم 
ــايب  ــادل أّن حس ــم النّ ــالث فه ــركاٍت ث ــي، بح ــهدته مع ــا ش ممّ
الّســاعة  رحــال،  لكنّهــام  الّرفــض  حاولــُت  حييــى،  ســيدفعه 
ــُل  ــل، الّلي ــى الّلي ــة حّت ــذه احلان ــس هب ــن أجل ــرًصا ول ــة ع اخلامس
جُيــب الّضعفــاء عــى التعــّري مــن أجــل الُبــكاء، مهمــُت بالّرحيــل 
قبــل أن يظهــر يل النـّـادل ويطالبنــي بــام احتســيته مــع غّســان، أخــذ 
اخلمســن ُجنيًهــا، اآلن أنــا مفلــٌس متاًمــا، مفلــُس املــال واملوهبــة.



الرقصُة الثالثة

)الوطن(

»خبُز الوطِن خرٌي من كعِك الُغرَبة«.
 فولتري
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ــا،  ــن ُمريدهي ــُت م ــم تعّلم ــد، نع ــِة إىل األب ــرُت أرَض احلان هج
ــاذ،  وكرهــُت قلمــي وختاريفــه، شــوارع وســِط البلــد ومجاهلــا األخَّ
وجهتــي؟ ال أعلــم، سأســري حّتــى منــزيل وأنــام، وأمتنـّـى أاّل أشــهد 
ــيل؟  ــٍس مث ــٍد بائ ــيء وحي ــامل إىل قم ــاج الع ــر، ومِلَ حيت ــا آخ صباًح
ــذي ســتقوم  ــرتُس ال ــا ال ــًة ضخمــة فأن إذا كان هــذا الكــون ماكين
ــن  ــن يمك ــى ولك ــّد وال حُت ــايت ال ُتع ــات حي ــه! خيب ــه أو بدون ب

ــا. ــٌة بمفرده ــذه داهي ــي«. وه ــم رفيق ــا يف: »القل اختصاره

ــف  ــل الّرصي ــذي جع ــل ال ــذا الّرج ــظ ه ــاء رشودي مل أحل أثن
ــوس  ــة زي ــاح: »لعن ــا ص ــه بعدم ــعرُت ب ــه، ش ــكو إلي ــًدا يش مقع

ــذر!«. ــي الق ــا اآلدم ــك أهّي علي

- أنا آسف مل أقصد..
- أتركلني كام احلجارة وتعتذر!

- أعتذر لك مّرًة أخرى يا سّيد....

ــب  ــرَت أم ال فلتذه ــران، غف ــح والُغف ــت للّصف ــه، ال وق ختطّيُت
إىل جحيــم الــكالب، تعجبــُت مــن هيئتــه؛ ليســْت مزريــة، مِلَ 
ــك  ــك أّم ــوم ولدَت ــَت كي ــو جلس ــى ل ــم، حّت ــف إًذا؟ ال هي الرصي
لــن أهتــّم، خطــوات قليلــة وصــوُت نحيــٍب هياجــم أذيّن، ال هيــم، 
ــة؟  ــن الرمح ــْت: »أي ــوز وقال ــيدة العج ــذه الّس ــي ه ــرْت بجانب م
ــت إىل  ــم خط ــم..!«. ث ــاعده أحده ــي وال يس ــوٌز يبك ــل عج رج
ــي  ــن الباك ــر م ــن لن ــي ولك ــول ال يقتلن ــرى! الفض ــة األخ الناحي
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بالّرغــم مــن ثقتــي أّنــه هــذا الّرجــل الــذي خبطتــه بــدون قصــٍد، 
ــف  ــي ومواق ــا يبك ــا غريًب ــَت معن ــو، ربح ــق، ه ــن موف ــم ختم نع

ــه: ــُت إلي ــه، رجع ــى كتف ــت ع ــزِن ترب احلُ

- سيدي هل كل هذا بسبب ترّصيف األمحق؟

- وهل تعتقد أّنني قد أبكي بسببك؟ املصيبة أعظم...

رجــٌل عجــوٌز يّتخــذ مــن احلجــارة ســنًدا وأنــا ال أهتــم..! تــرس 
التأنســن بداخــيل مــا زال يعمــل، جلســُت بجانبــه، سأســمع منــك 
مهــام كانــت مصيبتــك حّتــى ولــو أخبتنــي بأّنــك ال تتذّكــر أيــن 

وضعــَت سلســلة مفاتيحــك...

- أمتانع أن أشاركك مع الّرصيف حلظات جزعك؟

- ال.

- حسنًا، ماذا أصابك؟

ــة  ــق ورائح ــة، أني ــارًة طبّي ــدي نّظ ــض ويرت ــعره أبي ــعث، ش أش
عطــره مثاليــة لدرجــة ال توصــف، هــل يضــع هــذا الّرجــل بحــًرا؟ 

الّرائحــة تســحر حًقــا، انتظــرُت حّتــى هــدأ وبــدأ ُينظــم كلامَتــه:

- اليوم ماتت أمجل امرأة يف الوجود.
- زوجتك؟
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ــا  ــر إىل مرآهت ــامل، تنظ ــذا الع ــرأة يف ه ــل ام ــت أمج ــي، كان - أّم
ــا مــن  ــه بريًق فيتصــّدر وجههــا الباهــر، ليســكب عليهــا مــن ملعان
ــور كّل  ــك حم ــذه أّم ــول: »ه ــّدي يق ــوت ج ــمع ص ــحر، فأس الّس

يشء«.

كلــامٌت تذيــب جليــد القســوة! ماتــْت أّمــه، الّســامء لــن تســمعه 
ــّد أن  ــرش، الب ــابعة ع ــا بالّس ــي وأن ــت أّم ــه، مات ــق بحال ــن ترف ول
ــن  ــدة ولك ــارة واح ــي، اخلس ــن قلب ــه ع ــطر قلب ــزِن ش ــيَف احل س
ــذا وال  ــا ه ــك ي ــل، اب ــن املث ــام مل يك ــاه معه ــذي قضين ــت ال الوق
ــائًها  ــا ش ــّتًتا باكًي ــك ُمش ــتقي أيام ــك وس ــت حيات ــف؛ مات تتوّق

ــزاًل.. ــرتّدًدا منع ــا م حزينً

ــة كّل  ــا« اجلميل ــي »أركيلي ــت أّم ــون باع ــا الدائن ــا هامجن - عندم
جموهراهتــا، أركيليــا كانــت تتزّيــن بمحــارات ونجــوم البحــر وأنــا 
ــي  ــا، ال يمكنن ــة وقته ــامتها األبّي ــة وابتس ــا احلزين ــي ألغنياهت أبك
ــي،  ــدي يؤملن ــت وجس ــي يتفّت ــه، قلب ــعر ب ــا أش ــى م ــيطرة ع الّس

ــى.. ــأصاب باحلم ــي س كأّنن

ــك أن  ــا رأي ــك اآلن، م ــة روِح ــدى هشاش ــًدا م ــد جي - أعه
نبحــث عــن مــكاٍن أو ندخــل تلــك احلانــة اللعينــة ونتحــّدث بــداًل 

ــف؟ ــن الّرصي م
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- ال، ال يــا فتــى، كنــُت هبــا ومل أحتّمــل كالمهــم، أردُت أن 
يســمعني أحدهــم ولكــن اجلميــع مهمــوم بــام يالحقــه...

- لنكمل حديثنا هنا إًذا، عفًوا مل أعرف اسَمك؟ 
- أنا قسطنطن.. أو يمكنك أن تدعوين كفايف.

- مرصي؟
- يوناين ولدُت باإلسكندرية...

- عظيــم! أســتاذ كفــايف أنــا قصــدُت تلــك احلانــة ألّننــي وحيــٌد 
وأكتــب بعــض اخلواطــر ووددُت لــو يســمعها بائــٌس غــري ُغرفتــي 

وورقــي ومل أجــد مكاًنــا غريهــا... 

- لــن جتــد أماكــَن أخــرى، وبحــاًرا أخــرى، فاملدينــة ســتتبعك، 
وســتمي يف نفــس الّشــوارع، ويف نفــس املناطــق تشــيخ، ويف 
ــتنتهي  ــيب، وس ــت تش ــك وأن ــب نفَس ــوت ترق ــذه البي ــس ه نف
دائــاًم إىل هــذه املدينــة، فــال تتطّلــع إىل يشء يف مــكان آخــر، فطاملــا 
خربــت حياتــك هنــا، يف هــذا الّركــن الّصغــري، فقــد دّمرهتــا يف كّل 

مــكان مــن العــامل...

- معك كّل احلق!
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ــد  ــك الوحي ــريي، ألّن ــا صغ ــرك ي ــا بح ــأكون أن ــمعني، س - اس
الــذي جلــس كــي يســمع منـّـي, افــش أرسارك كّلهــا عــن الوطن...

ــاة واخلــبة جــادا عليــه بالكثــري, هــذه  كلامتــه كمــن ســبقوه, احلي
املــّرة ســأتقّبل منــه أّي درٍس مهــام كان، نصائحــه ســتزيد مــاَء هنــر 

معرفتــي...

- فليكن يا أستاذي..

وفتحُت الدفرت....
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كان أيب ينثــر البحــر عطــًرا فتحبــه أّمــي أكثــر، كانــْت أّمــي ختبــز 
ــْت  ــر، كان ــي أكث ــه أّم ــْت فتحّب ــا صنع ــوَء م ــأكل أيب ض ــوم وي النّج
ــى األرض  ــط ع ــقن، فيهب ــَص العاش ــر قص ــي للقم ــّديت حتك ج
ــي  ــه أّم ــه لتحّب ــي ب ــن رأس أّم ــّرات فيزّي ــاَج املج ــي أليب ت ويعط
أكثــر، كانــْت أختــي تصنــع يل مــن حريــر ابتســامات البنــت قميًصــا 
فيضحــك أيب فتحبــه أّمــي أكثــر، لكــن إذا متّكــن منـّـي املــرُض يوًما؛ 
حتــزن أّمــي وتكــره أيب والقمــر وجــّديت والفتيــات وتــاج املجــّرات 

ــا أكثــر. ــز، وحتّبنــي أن وقميــيص والبحــر واخلب
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- وكيف ماتت أّمك؟
- وهــي تــزرع أشــجاَر الزيتــون، اغتصــب أرَض جســِدها 

رصــاُص املــرِض اجلبــان..
- وماذا فعل أبوك؟

- زرع شجرًة يدعوها«ُأميمة«، يسقيها ماًء ودعاًء كل يوٍم.. 
- وأنت؟

- عرفُت أن الوطن يتضاءل برحيل »الكون«.
- وهل يرحل الكون؟!

ــا،  ــت عدًم ــا، الوق ــون عدًم ــار الك ــي ص ــْت أّم ــا رحل - عندم
ــا.. ــب عدًم احلُ

- تقصد كّل يشٍء؟
- ال، شــجرهتا ومقعدهــا وكّل طفــٍل كانــْت تعطــف عليــه 

لوا الوجــود حــويل.. شــكَّ
- وحبيبتك؟

- تقنعنــي بأهّنــا وطنــي وهــي ال تعلــم أّن ابتســامتها فقــط عنــوان 
رشودي.
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أخــبُت حبيبتــي برغبتــي للقــاء ياســمن وجههــا، كانــْت تواقــًة 
ــدث  ــل أن نتح ــا وقب ــا، تقابلن ــا هب ــي وعدهُت ــأة الت ــة املفاج ملعرف
ــة:«مِلَ  ــبٍة مرتبك ــاءلت بن ــد! تس ــعري اجلدي ــون َش ــن ل ــْت م تعّجب
ــري  ــاًل: »أردُت أن أص ــمُت قائ ــد؟«. ابتس ــج بالتحدي ــاض الثل بي

ــل أيب«. ــاًم مث ــاًم حكي عظي
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- يتيٌم أنا، والدي قتله الفقر، ال أتذّكر مالحمه.

- وأنــا أيًضــا، لكنــي أدركــُت أيب لســنواٍت قبــل أن يرافــق مــالَك 
املوت.

ثني عن األب.. - حدَّ
ــارب  ــرية وحي ــه الفق ــقه قريت ــذي تعش ــل ال ــك البط ــو ذل - ه
ألجلهــا، البطــل الــذي ُيســاعد الصغــار بالّشــوارع حُمــّرًرا طائراهتم 
الورقيــة مــن فــخ األشــجار، ســاعي البيــد الــذي يقــرأ الّرســائل 
ملــن َضُعــف نظرهــم أو جيهلــون القــراءة والكتابــة، الّرجــل الوحيد 
ــى  ــأس حت ــوف والي ــوش اخل ــام جي ــف أم ــد يق ــذي ق ــزل ال األع
ــام هانئــن، هــو ســقف البيــت، دفء بشــتاٍء قــارس،  هيزمهــم فنن
رفيــق الــّدرب، عــرق الــّرزق، هبجــة اهلدايــا، جــدار القــّوة، كتــف 

ــكاء، ابتســامة العــن.. الُب

- رمحهام اهلل..

- ولنا باملِثل. 
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ي كان يعــرف جّيــًدا كيــف يمنــع أيب مــن معاقبتــي، جــديت  جــدِّ
كانــت ختــب أّمــي بصــور العقــاب املختلفــة كرقائــق الــّذرة 
ــوم،  ــل الن ــا قب ــص م ــاء وقص ــن املس ــة وحض ــر الّطازج والعصائ
ذهبــوا مجيًعــا وتركــوين أواجــه خيبــات قــرارايت وكأيّن أمحــل عــى 

ــأرسه. ــامل ب ــي الع كتف
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 - سنختبئ هنا يا صغرييت.

- لعنة اهلل عى االحتالل وجنوده!

- اليوم فقط عشقُته..

- أحتب من فّرق بينَك وبن الوطن؟

- وقد مجعني به اآلن.
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ــدًة  ــاعر قصي ــي الّش ــم صديق ــن، َنظ ــن الوط ــًة ع ــُت رواي كتب
ــاِل  ــحَر مج ــس ِس ــٍة ُتالم ــام بلوح ــا الرّس ــاركنا زميلن ــل، ش باملث
تراهبــا، عزفــْت صديقتنــا عــى الكــامن ترنيمــًة رّتــل الفــؤاد خلفهــا 
آيــات ُحــِب األرض، ثــم وقفنــا كّلنــا شــاردين أمــام جــّديت حــن 

ــن؟«. ــن الوط ــم ع ــبَّ هل ــاس وع ــع للنّ ــم أنف ــاءلت: »أّيك تس
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- مِلَ كّل هذا الِعشق لرائحة بارود بندقيتي؟ 

رين بوجودك عى اجلبهة من أجلنا.. - ألهّنا تذكِّ

- أنا هناك ألجلِك.

- والوطن؟!

- أنِت الوطن يا أنشودة احلُرية والثورة.
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ــْت أمامــي وطلبــْت أن ُأخبهــا ببعــض محاقــايت الّســاحرة،  وَقَف
ــد،  ــل بع ــي مل تذب ــة الت ــورود الّرخيص ــن ال ــًة م ــا باق وأن أهدهي
ــْت لــو ُأراقصهــا أو أدّون متــى تالقينــا عــى جــداٍر بفلســطن،  مَتَنّ
ــْت بصــوٍت خفيــٍض: »ســأقبل منــك أّي  وملــا طفــح كيُلهــا اعرَتَف
ــِت كّل  ــُت : »أن ــر وكتب ــا األي ــغ ذراعه ــكُت برس يشء«. فأمس
كلــامت الِعشــق، كّل أزهــار عاملنــا، كّل أناشــيد الثــورة، كّل حــدود 

ــِت كّل يشء«. ــن؛ أن الوط
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- التلوحية األخرية قبل الُفراق؟

ًعا أهله.. - اجلندي مودِّ

- األنشودة األبدية؟

- أم كلثوم..

- الُغربة؟

- أنا وفوضويتي وأفكاري بن صفحات هذا العامل.

- البساطة؟

- بسمُة أّمي.

- الوطن؟

- هي.
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كان أيب يبيــع الّليــَل للخائفــن، وجتلــس أّمــي بجانبــي وتدّثــرين 
بقمــٍر وابتســامات يتيــٍم، جــّدي رأيُتــه يطلــب مــن الّشــمِس قداحًة 
لُيشــعل ســيجارته، كّلهــم كانــوا أســاطري إاّل جــديت؛ كانــت حتكــي 
ــن احلــَب  ــاًزا يمكِّ القصــص للنّجــوِم وهــي تغــزل مــن البحــِر قّف

مــن تعطيــل الزمــَن؛ فنعيــش كّلنــا لوقــٍت أطــول.
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ثــك أحدهــم عــن »الّثــورة«؛ كيف تصــف رشودك   - وحــن حيدِّ
؟ قتها و

- كشــعور جــّديت عندمــا ختبنــا بشــجرة الياســمن التــي تظّلــل 
بيَتهــا القديــم بفلســطن.
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ق تلــك االبتســامة  مل يعــد ُيضحكنــي امُلهــّرُج يــا أيب، كيــف ُتصــدَّ
ــل أن  ــا قب ــائَل باكًي ــرأ رس ــة يق ــه البارح ــومة؟ رأيُت ــة املرس الّزائف
يصعــد إلينــا، وال أعــرف ملــاذا مل ُتشــاهد العــرض معــي؟ كعادتــك 
تصطحبنــي وأتابعــه ُبمفــردي! أّمــي مل تفعــل ذلــك قبــل وفاهتــا! 

ثــم أّننــي أجهــل حّتــى تلــك الّلحظــة مهنَتــك يــا أيب؟!
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- أعطونا يا جّديت سالًحا آمرين كّل الرفاِق بحامية الوطن.. 

- وماذا فعلتم؟

- أرُضهــا وافقــْت، بحُرهــا ابتســم بخبــٍث، اخلبــُز كــره اِنتظــاره 
عــى الضّفــِة األُخــرى، وأنــا بكيــُت لُبــكاء الّســامء.
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ــدار  ــِدَم ج ــام ُه ــك كّل ــي، لذل ــا أّم ــِك ي ــورًة ل ــل ص ــا ال أمح أن
ــام كــي أراِك،  ــى أن ــوَر والفقــراء وأنتظــُر حّت روحــي؛ ُأطعــم الّطي

ــقه. ــرتف أيب بعش ــف اع ــزن وكي ــراق واحلُ ــن الُف ــدث ع فنتح
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- ســتنتهي احلــرب، ســُيزِهر الّرحيــان يف بســتان حديقتنــا، 
ســنرُكض خلــف الفراشــات حتــى نســقط ضاحكــن، ســتغزلن يل 
قميًصــا مــن حريــر ابتســامتِك، عليــِك ســتتكئ احليــاة، ســُأخُبِك 
ــعف  ــي ُتس ــّدي وه ــَقْت ج ــف عَش ــّديت وكي ــص ج ــكّل قص ب
ــردوس  ــل يف فِ ــام نتقاب ُمصــايب العــدوان، كــوين بخــري ألجــيل ريث

ــم... الّرحي

- ما اسم الّشهيدة حتى أدّونه عى شاهد قبها؟

- ياســمن القلــب وِمســك الُعمــر وروح اجلســد وشــمس 
فلســطن.
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كتبــُت رســالًة إىل اهلل أشــكو يــأيس، ثــم مّزقتهــا عندمــا تذّكــرُت 
أّمــي حــن أخبتنــي: »ســتجده يف دعــاء الفقــراء لــك، بســمة كّل 
ــه  ــُت إىل اهلل لعّل ــه«. فبكي ــد والدت ــٍل فق ــكاء طف ــاعدته وب ــٍم س يتي

ُيعيــد أّمــي للحيــاة.
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ــا أرواح  ــل بداخله ــمن حتم ــار الياس ــّديت أّن أزه ــي ج - أخَبتن
ــهداء، وهديــر البحــر هــو صوهتــم إذا مــا أرادوا إخباُرنــا  الشُّ

ــراق.. ــى الُف ــا ع ــائٍل تعينُن برس

- وأين جّدتَك اآلن؟

- هــي تلــك النّجمــة الّباقــة التــي جتــاور القمــر وتــيء معــه 
ليــل امُلشــتاقن ملــن ســبقوهم.
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يــا اهلل، رأيــت فيــام يــرى النّائــم أّن اجلبــال تبكــي دمــاًء، األرض 
تبــث وروًدا يعلوهــا الّشــوك بــال رائحــة وال مجــاٍل، النـّـاس ترتنــح 
ــور،  ــواهَد قب ــامء ش ــارت الّس ــف ص ــون كي ــكارى ال يفقه كالُس
أجنحــة الّطــري مثخنــة بطلقــات بنــادق املســاجن، اجلنــود تدّثــروا 
ــم  ــن فتحيطه ــدام اهلارب ــهم أق ــن أن تدهس ــن آمل ــرتاب الوط ب
ــم  ــا عل ــك رافًع ــده املل ــن بي ــا م ــف ي ــي أق ــهادة، ورأيتن ــة الّش هال
فلســطن صارًخــا: ســنهرب عــى هنــاك، ســنقصد أرض اهلل. 
ــري  ــاك الكث ــنجد هن ــل س ــتفًرا: »ه ــٌل مس ــي طف ــض جتاه فرك
مــن الُدمــى؟ قــد مللــُت البــؤَس وأريــد أن ألعــب حتــى تغلبنــي 

ــوم«. ــة النّ مالئك
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 - رائحُة بارود البنادِق أم ِعْطره األسباين؟ 

- رائحُة ُفراقه وقتام أخبنا مجيًعا أّنه سيعود.. 

- فّرقتكم احلرب.

- وسيجمعنا خبُز األمِل عى مائدِة الوطِن من جديد.
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يــا اهلل، وجدُتــك يف مجــاِل ضحكــة ُأّمــي ودعــاء قلبِهــا، يف 
ــجد، يف  ــام املس ــى إم ــالَم ع ــي الّس ــن ُيلق ــِر أيب ح ــاءة ظه انحن
ــة وهــي تركــض خلــف صغريهــا، يف نظــرات  هبجــة تلــك الغزال
ــحر كّل وردٍة  ــل، يف س ــادق امُلحت ــام بن ــد أم ــل الّصام ــذا الّطف ه
نثــرت عبريهــا فهــام العابــرون ِعشــًقا، يف رصخــة املولــود عندمــا 
ُيعلــن عــن خروجــه مــن ُظلمــٍة إيل ُظلــامت، فمتــى جــّل جاللــك 

ــالتي. ــّروح و ُأدِرُك رس ــل ال ــبيل إىل دواخ ــد الّس أعه



-112-

22

ــال  ــص النّض ــي بقص ــي أخبتن ــورة؛ أّم ــن الّث ــي ع  - ال حُتّدثن
ــا.. ــر وطنً ــه ليثم ــجرَة حياتِ ــب ش ــهيٍد وه وكّل ش

- وماذا عن والدك؟ 

- ذهــب إىل اجلبهــة حيمــل بندقيــًة وجمــَد الّرجــال وقصائــَد شــعٍر 
ســيكملها حــن تنتهــي احلــرب...

- وهل عاد؟

ــُل  ــت رج ــمها »أن ــدًة اس ــدًة وحي ــه وقصي ــّلمُت وصيَت - تس
اآلن«. البيــت 
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23

رأيــُت ثــّواًرا يرســمون عــى جــدران املدينــِة وردًة حتملهــا 
ــو،  ــة التانج ــا لرقص ــدى ُحبه ــي بم ــي حبيبت ــة، أخبتن ــاٌة باكي فت
ــاء  ــٍة زرق ــه كفراش ــْت روح ــود فخرج ــاص اجلن ــٌل برص ــَل طف ُقتِ
ــريوهيا  ــُرد س ــوىض التم ــن ف ــن م ــريُة اخلائف ــع، س ــا الربي ُيالطفه
ُملثــٌم إىل جّدتــه كــي ُيضحكهــا وهــي تعــد اخلبــز للّرفــاق، كّل مــا 
ســبق وجدتــه منقوًشــا عــى ذراع مصــاٍب يرتــل وصيتــه األخــرية، 
وال عجــب أّنــه كتــب عــى حقيبتــه: »الوطــن هــي، والّثــورة هــي، 

ــة«. ــره احلكوم ــّردًة تك ــق متم ــذي عش ــدي ال ــا اجلن وأن
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- أحسنَت يا صغريي.
- هل راق لك الكالم؟

- نعــم، يعجبنــي كيــف جّســدَت الوطــن يف عــدة صــور، وطنــي 
اإلســكندرية، أعلــم أهّنــا حمافظــة ولكنـّـي أخّتذهــا وطنـًـا.

هــل جيــب أن أبتهــج؟ منــذ الصبــاح وأنــا يبطنــي قطــاٌر ســائقه 
ــا  ــعيد، عندم ــا س ــه، أن ــا أكتب ــودة م ــم بج ــرتف أحده ــى، اع أعم
هيــّل القمــر ســأرقص معــه، ســأطلب مــن نجومــه أن تعــزف لنــا 
عــى أوتــار ابتســامة فتــاٍة اعــرتف هلــا حبيبهــا، ُشــكًرا يــا اهلل، وقف 

كفــايف فجــأًة وبــدأ يتحــرك بــدون كلمــٍة واحــدة!

- انتظر يا أستاذ كفايف! إىل أين؟
- اإلسكندرية.

- حمّطــة النقــل العــام بالقــرب منّــا، يمكننــي مرافقتــك إىل 
هنــاك..

- ال، ســأرجع إىل منــزيل ســرًيا عــى األقــدام لعــّل تعبــي ُينهــك 
روحــي فتمــوت هــي األخــرى..

ــا أكثــر  ــا، البــد أن أســاعده، فّكــر ي املســكن يريــد العــودة موًت
ــام  ــه في ــه ونصائح ــه رأي ــأطلب من ــم، س ــم نع ــًة، نع ــاس محاق الن
كتبُتــه وإذا أراد يمكننــا احلديــث عــن ذكرياتــه باملثــل، ال يعقــل أن 
يرتجــل أحدهــم مئــات الكيلومــرتات وهــو هبــذا الُعمــر، العجــوز 

ــا... فقــد عقلــه وحياتــه وينبــض خيبــات وحزًن
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ــض  ــل يل ببع ــكندرية ه ــرينا إىل اإلس ــاء س ــايف، أثن ــتاذ كف - أس
ــه؟ ــاّم كتبُت ــك ع نصائح

- ُقل يل يا ولد، مِلَ رسم الفراُق لوحتكام األخرية؟
ــَت إىل ذلــك! ولكــن يمكننــي  - مــع أّننــي أتعّجــب كيــف فطن
وصفهــا كأغنيــٍة تعــب الطريــَق راقصــًة كانــت، وكأَصــمٍّ جيهــل آالء 

احليــاة كنــُت...
ــن  ــا بالوط ــو ربطه ــاة ه ــن الفت ــك ع ــي يف كالم ــا يعجبن - م
والّثــورة ولكنّــي افتقــدُت يف كلامتــك احلُــب والّشــهوة، أيــن 
ــل  ــهوة مث ــفن؟ الّش ــالمل والّس ــة الّس ــة يف أروق ــالت امُلختلس الُقب
األجســاد اجلميلــة ملــن ماتــوا قبــل الّشــيخوخة, املدفونــة – يف 
ــد  ــمن عن ــّرأس، والياس ــد ال ــورود عن ــم، ال ــب فخي ــزن- يف ق ح
األقــدام، هكــذا تبــدو الّشــهوات التــي مضــت، دون إشــباع، مــا 
ــة مــن املتعــة احلســّية، أو أحــد  مــن واحــدة منهــا قــد عرفــت ليل
ــب وال  ــن كّل يشء يف احل ــب ع ــف، ُأكت ــة، ال خت ــا البهّي صباحاهت
ــة  ــن البهج ــم، ولك ــا أفه ــة أن ــة حمبوب ــي، العّف ــر اجلن ــس العط تن
ــايت وجوهرهــا؛ ذكــرى  ــا صغــريي، هبجــة حي ــّذات ي يف تلــك الل
تلــك الّســاعات التــي عثــرُت فيهــا عــى اللــّذة املثــرية ونلتهــا كــام 
ــي رفضــُت االنغــامس يف  ــايت وجوهرهــا؛ أّنن اشــتهيت. هبجــة حي

ــة. ــات الروتينّي الغرامي
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نصيحــٌة قاتلــة! مل أفّكــر مــن قبــل يف الكتابــة عــن املتــع الّلحظيــة 
ــن كّل يشٍء  ــُت ع ــم كتب ــا، نع ــدث صدًق ــل يتح ــدّية، الّرج واجلس
ــهوة!  ــي مل أقــرب الّش ــزل ومراحــل احلــب واهلجــر ولكنّ مــن الغ
حّتــى ولــو ذكرهُتــا يف ســطرين هــذا لــن يــرض، لــن أصبــغ كتابــايت 

باجلنــس ولكــن قليــاًل مــن هباراتــه سيكســب خلطتــي مذاًقــا...

- وماذا عاّم ذكرته بخصوص األب؟ 
ــا ال  ــه أنانًي ــل، حــاول أن تتخّيل ــة والنب ــري احلكم ــه أكس - أعطيَت
حيبــك أو تــرك األرسة ورحــل خلــف راقصــٍة، أنــت حتّبــه ولكــن 
ــر  ــك تظه ــم، كتابات ــاالت القل ــن خي ــع ع ــل الواق ــب أن تفص جي
شــخوصك مثاليــة ال ختطــيء، هــم بــرٌش يــا صغــريي، حّتــى ولــو 

كان والــدك مــالًكا، املالئكــة قــد ُتذنــب...

لطاملــا تســاءلت هــل أّدعــي املثاليــة وأّننــي نبــي هذا العــرص؟ أيب 
ال يســتحق وصمــه بالعــار، ولكن مهــاًل! أنــا ال أكتب عــن أيب، من 
ــور،  ــّتى الّص ــس يف ش ــن كّل دروب النف ــأعبِّ ع ــة س ــك الّلحظ تل
ــة، رفــاق  لــن أضــع أصدقائــي عــى الــورق بشــخصياهتم الواقعي
ــوم  ــي الي ــم، حبيبت ــدر حليفه ــرى الغ ــارة أخ ــالء وت ــارة نب دريب ت

وفيــة وغــًدا خائنــة، أيب اآلن يضمنــي وبعــد قليــل ســريكلني...
- أعتــذر عــن فضــويل ولكنّــي أرى فيــك امُلعّلــم الــذي يصيــب 

كالقنَّــاص، فهــل تطلــق رصاصتــك عــن الوطــن؟
- فلسطن؟
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- ملاذا تلك اإلجابة؟
- وطنُــك يــا صغــريي يقــع بــن الفتــاة وفلســطن، مل يــرج مــن 
جعبتـِـك ســهٌم عــن الوطــن، الوطــن الــذي تعيــش فيــه وولــدُت به 

ورزقــك منــه.
- إذا كنُت ترى ذلك عيًبا فِلَم ال ترجع إىل اليونان؟!

- ألّننــي ولــدُت هنــا باإلســكندرية، فكانــت اإلســكندرية وطنــي 
الــذي نشــأُت بــه، أتذّكر يــوم ميــالدي، وجههــا، أول مــرة أراه فيها، 
احلــب واألمــل واحلنــان البالــغ، نظــرة عينيهــا الرائقتــن، ابتســامتها 
أكثــر يشء ســاحر رأيتــه يف حيــايت، وجــه أّمــي؛ وطنــي األول، ثــم 
ــك لفلســطن لكــن  وطنــي الثــاين؛ اإلســكندرية. أنــا ال أعيــب حبَّ

أيــن حــب وطنــك األصــيل يــا فتــى؟ 

وطنــي بــن الفتــاة وفلســطن، ختيلــُت املســافة فبكــى عقــيل، نعــم 
ــب  ــق األرض والقل ــطن، أعش ــه فلس ــرى أّن وطن ــرصٌي ي ــا م أن
ــه، هــذا الّرجــل  ــي الكــون كّل هنــاك، وطنــي هــي، وطنــي أيب وأّم
نصائحــه تريــاٌق يعــرف كيــف يقتــل الوجــع، ســفينٌة ســتبحر بــك 
ــأله  ــن أس ــك، ل ــيء درَب جهِل ــعلٌة ت ــة، ش ــى الطمأنين إىل مرس
ــُت  ــا، الّصم ــق ثالُثن ــٌد، الطري ــعانا واح ــد أّن مس ــن األم؛ أعتق ع
رابُعنــا، الــرّشود خامُســنا. اقرتبــْت ســيارٌة بيضــاء طويلــة وواكبــْت 

ــاًل: ــم ابتســم يل قائ ــه ث ــا، رمقهــا بطــرف عيني خطواَتن
ــا  ــوح أرى معناه ــأّي وض ــرية، ب ــايت املث ــبايب وحي ــنوات ش - س
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اآلن، النـّـدم، كــم هــو عبثــي، وبــال جــدوى، لكنّنــي مل أدرك املعنــى 
ــعري  ــد ش ــذت مقاص ــبايب، اخّت ــرتخية يف ش ــاة املس ــذاك، يف احلي آن
شــكلها، وأرســيت حــدود فنّــي، ذلــك هــو الّســبب يف أّن ندمــي مل 
يكــن ثابًتــا، وأّن قــرارايت بكبح نفــي، بالتغيــري، مل تدم إاّل أســبوعن 

عــى األكثــر..
- ال أفهــم مــا تعنيــه يــا أســتاذي؟ وعــن أّي ِشــعٍر تتحــدث؟ هــل 

أنت شــاعٌر؟؟
 - ســيمّجد بحــر إســكندرية اســمي حــن تتســاقط نجــوم الّســامء 
وحتكــي للنّــاس عــن أركيليــا التــي صعــدت إليهــم فلــم يقــو عــى 
ســناها ومجاهلــا معهــم باألعــى، وقتهــا البحر سينســحب إىل اليابســة 

ويــرتك مكانــه فارًغــا لتحــّل حمّلــه قصائــدي...

ــا  ــد ي ــدأ بع ــك مل تب ــا: »رحلُت ــّوح يل صائًح ــيارة ول ــب الّس رك
صغــريي، القلــم مــا زال يشاكســك حّتــى تتمّكــن منــه فيصــري عبًدا 
ــك  ــأكون بجانب ــف، س ــن كّل يشٍء وال خت ــب ع ــّيده، ُأكت ــاب س هي

ــا«... دوًم

ــى  ــرتي، حّت ــا يف دف ــٍة قاهل ــُت كّل كلم ن ــا، دوَّ ــن عاملن ــل ع ورح
ــايف؟! ــا كف ــت ي ــن أن ــمه، م اس



الّرقصُة األخرية

 )الكِتاُب والُعزلة(  

»القــراءة تعويــٌض كاف عــن كّل األشــخاص الذيــن مل 

ــم يف حياتنا«.  نقابله

سهام العبودي
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أكملــُت ســريي وحيــًدا، الوحــدة مــن رفــاق دريب لــذا ال 
ــا  ــٍة يروهي ــى حكاي ــوي ع ــٍه حيت ــاس، كّل وج ــوه النّ ــا، وج أكرهه
بصمــت، أعشــق تلــك الّلعبــة حــن أحــاول قــراءة كتــاب معاملهم، 
هــذه فتــاٌة متــّردْت، هــذا صبــّي اختلــس مــن أبيــه بضــع جنيهــات 
وركــض ليلحــق بأصدقائــه، ذاك العجــوز ينــدم عــى قــراره عندمــا 
ــاعد  ــف تس ــر كي ــذه األم تفّك ــزل، ه ــس باملن ــه وجل ــرك وظيفت ت
زوجهــا وتســّدد معــه قســَط الّســيارة، وهــذه فتــاٌة صغــرية تبكــي!

ــا  ــرون بجانبه ــم يم ــرش، كّله ــن الب ــُت م ــا وتعجب ــُت منه اقرتب
ــي  ــدرًة ك ــمَّ ُق ــاة! الّله ــم مواس ــم ماللي ــتجدي منه ــا تس وكأهّن
ــنتيمرًتا،  ــن س ــاوز اخلمس ــرية مل تتج ــٌة وصغ ــدأ، مجيل ــا هت أجعله

ــوح... ــيل بوض ــدأ ينج ــكاء ب ــبب الُب س

- أتبكن الوردة يا صغرييت؟

- نعم، ملاذا ماتت؟ 

ــرآة  ــِك يف امل ــيل ذات ــا، تأّم ــا عليه ــاِك حزًن ــرييت، كف ــا صغ - ي
ــِك... ــمن مجال ــن ياس ــاًل م ــاة خج ــْت احلي ــا فارق ــتدركن أهّن وس

مــن الواضــح أهّنــا مل تفهــم مــا قصدُتــه، الُبــكاء يــزداد واجلميــع 
حيتقــرين، هــل ظــّن أحُدهــم أهّنــا ابنتــي! 

ــا ومل نحبهــم كــام ينبغــي؛ ســالًما  - لــكّل أولئــك الذيــن أحبون
ــا صغــرييت... ــا ووردة، تعــايل ي طّيًب
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ــف  ــه كي ــا ال أفهم ــا، وم ــدم كصاحبتِه ــن الع ــرْت م ــٌة ظه مجل
توّقفــْت الصغــرية عــن الُبــكاء ومــا رس ضحكتهــا، مالمــُح الســيدِة 
ــا  ــري ونّظارهُت ــادي القص ــعر الّرم ــة، الشَّ ــدوء واحلكم ــأرسك, اهل ت
ــى  ــه حّت ــر وختفي ــف القم ــامٌة ختط ــا، ابتس ــة مثله ــة الّرقيق الطبّي
ــا  ــقُت عبرَيه ــراء، استنش ــدة مح ــاة وردًة جدي ــْت للفت ــي، أعط تنته
مــن مــكاين! مل حتملهــا بــل جثــْت عــى ركبتيهــا وبــدأْت متّشــط هلــا 
ــمون،  ــة ويبتس ــة الّرائع ــك الّلوح ــرون إىل تل ــاس ينظ ــعرها، النّ ش
ــا، قبَّلــْت مقدمــَة رأِســها وطلبــْت  الّصغــرية ال تتمــّرد عليهــا هنائًي

ــزل.. ــب إىل املن ــا أن تذه منه

ــا  ــوردة ألهّن ــي ال ــرية تبك ــم، الّصغ ــاء طبيعتِه ــال ونق - األطف
ــا، وكأّن  ــت متاًم ــدة نس ــن رأْت وردًة جدي ــك ح ــع ذل ــت، وم مات

ــا! ــن أجله ــة م ــى القديم ــوت أحي امل

- نعــم، امُلذهــل أهّنــا مل تنظــر إىل القديمــة مــرًة أخــرى، وزارهتــا 
البهجــُة جُمــّدًدا، طبيعــة األم ومقولُتــِك الّرائعــة، ُشــكًرا لــِك...

- العفو، سأذهب إىل املكتبة يا صغريي، ترّشفُت بمعرفتك..

- الرّشف يل...

ثوان قليلة ومل أشعر بنفي إاّل وأنا أقول هلا:

- هــل يمكننــي ُمرافقتــِك؟ أبحــُث أنــا أيًضــا عــن كتــاٍب، أرجو 
ترفي! أاّل 
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- إذن وجهتنا واحدة! فلنذهب ونرى ما سنجده.

خطواهُتــا خفيفــة للغايــة، كّل خطــوٍة تــرتك خلفهــا أزهــاًرا، كّلــام 
ــرَي  ــر عب ــا تنث ــْت وردًة، روُحه ــطَح األرض تنب ــدٌم س ــْت ق المس
ــكية، مِلَ  ــامة املِس ــك االبتس ــن تل ــف ع ــا، ال تتوق ــاتن حولن البس
طلبــُت مرافقتهــا إىل املكتبــة؟ ال أعــرف! يكفينــي كــرم موافقتِهــا، 
املكتبــة تلــوح لنــا، هــذه أول مــّرة أملــُح تلــك املكتبــة بوســط البلد! 

- مكتبة الّسيدة راء؟ 

- نعم.. 

- ومن الّسيدة راء؟

- أنا، أو يمكنك أن تدعوين رضوى إذا أردَت..

- أها! عفًوا يا أستاذة رضوى، هل هذه املكتبة جديدة؟

ــط،  ــع فق ــك الواق ــه علي ــا يملي ــرى م ــَت ت ــك كن ــد أّن - ال، الب
ــا... ــرأ أيًض ــّدث ونق ــس ونتح ــندخل ونجل ــال، س تع
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فتحــُت هلــا البــاب ودخلــُت بعدهــا، يــا إهلــي! أشــجار الّزيتــون 
ــة  ــِب ممزوج ــة الكت ــه رائح ــوح من ــكان تف ــز، امل ــذا الكن ــل ه تظّل
بالــورد، ال أرفــف، الكتــب تســتند عــى احلــروف! احلقيقــة تســتند 
ــاء،  ــَم والب ــُح املي ــد! أمل ــاك املزي ــن، هن ــّراء والع ــن؛ ال ــى حرف ع
ــا، ال أرى  ــل تارًي ــروٌف حتم ــّدًدا، ح ــاء جم ــاء والب ــي الّت وبجانب

ــأل: ــمعُتها تس ــة, س ــًة للمكتب هناي

- سأعّد القهوة فهل ترشب معي؟

- بالطبع، قهوة تركية بدون سكر ستفي بالغرض..

- وهو كذلك..

ــة  ــرة، الّراح ــا بامل ــس عادًي ــا لي ــواء هن ــمينًا؟ اهل ــس ياس أأتنف
النفســية تشــعرين بالنُعــاس، القهــوة ســتعيد إيّل النّشــاط مــن 
ــريا؟  ــة كام ــة عدس ــى هيئ ــاٍن ع ــوة بفنج ــي، القه ــا ه ــد، ه جدي
ــايت، جتلــس، تتــذوق مــا  ــا تريــدين أن أحتــي لقطــاَت حكاي كأهّن
ــم  ــا، تبتس ــى وجهه ــص ع ــان ترق ــات االستحس ــْت وعالم صنع
ــا... ــب رد فعله ــي ُأراق ــا ك ــدُت أاّل أرشب قبله ــرشب، تعّم وت

- وما الذي أتى بك إىل وسط البلد اليوم؟

- كنُت باحلانة..

- حانُة الفوىض، وهل حتّدثَت معهم؟
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- نعم، ال مفّر من ذلك..

القهــوة مذاقهــا فــردويس، أول رشــفة أمســكْت بيــدي وألقــْت 
يب يف بحــٍر مــن رســائل احلــب بــن األطفــال، تتقاذفنــي موجــاُت 
العشــق الــبيء، أنــا ال أرشب قهــوًة بــل حيــاة! تنظــر إيّل وتراقبني 

يف صمــت أٍم تتمنّــى أن ينطــق رضيُعهــا أوىل كلامتــه...

- ال يذهــب هنــاك إاّل مــن توّســدته الوحــدة، أعتقــُد أّن مكتبتــي 
أفضــل مــن احلانــة...

- بالطبع! ال وجه للمقارنة أستاذة رضوى..

ــن أّي يشٍء  ــَث ع ــي احلدي ــْت منّ ــي إذا طلب ــدُة الت ــي الوحي ه
ســأقوله بــدون خــوٍف، ال أريــد نصائحهــا وال حتــى إهبارهــا، أرى 
ــّرة كــام فعلــُت  ــا مــن ســأبدأ، لــن أنتظــر تلــك امل ــي، وأن فيهــا أّم

ــث... ــاَب احلدي ــيفتح ب ــن س ــا م ــل، أن ــن قب م

- ما رأيِك أن ُأخبِك بام كتبُته؟

- هل تكتب؟ 

ــب  ــامٍت ال ُتعِج ــب كل ــي أكت ــي ولكن ــخري من ــم، ال تس - نع
ــواي... س

ــة  ــن العزل ــًة م ــرض درج ــارد يف ــاين وط ــُل أن ــَة فع - ألّن الكتاب
ــة. الّداخلي
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- مِلَ؟ 

ــه ينفيــك عّمــن حولــك أو ينفــي مــن حولــك ويضعهــم  - ألّن
ــن ليخاطبهــم ويكتــب  ــّرف إىل حــن، فعــل ينفــي اآلخري عــى ال
ــد  ــك تبدي ــح ل ــك ليتي ــر، يعزل ــم أكث ــم لرياه ــم، يقصيه حكاياهت

ــم... ــم وزماهن ــم ومكاهن ــه يف وجوده ــرد وإذابت ــودك املف وج

ــتاذة  ــمِك! أس ــن اس ــن ع ــِك تتحدث ــَة كأّن ــِت الكتاب - وصف
ــبب؟ ــام الس ــيل ف ــن مث ــِت تكتب ــوى إذا كن رض

- أكتــُب أليّن أحــب الكتابــَة، أقصــد أّننــي أحبهــا بشــكل جيعــل 
ســؤال »ملــاذا« يبــدو غريًبــا وغــري مفهــوم، الكتابــة تــأيت، تــأيت مــن 
تلقــاء نفســها فــال يتعــّن عــيّل ســوى أن أقــول مرحًبــا وأفســح هلــا 

. ن ملكا ا

ســؤايل عــن الكتابــة هنــا يبــدو أمحــق لكنّنــي قصــدُت إذا كانــْت 
ــا  ــر أهّن ــات ُتظِه ــوح، اإلجاب ــلية والب ــاب التس ــن ب ــيل م ــب مث تكت
ــذا  ــة، ل ــة إهان ــا بمثاب ــن مؤلفاهت ــار ع ــة، االستفس ــٌة حُمرتف كاتب
ــزيل  ــود إىل من ــن أع ــُت وح ــام كتب ــأخُبها ب ــك، س ــل ذل ــن أفع ل

ــك. ــري ال ش ــا الكث ــرف عنه ــيدة راء وأع ــن الّس ــأبحُث ع س

- كفانا حديًثا عنّي وُقل يل ما حكيته هلم.

- كّل يشٍء حكيته هلم؟
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ــي  ــدري ك ــعة ص ــيل وس ــدى تقب ــك م ــر ل ــى ُأظه ــم، وحّت - نع
ــن... ــه ع ــام كتبُت ــبين ب ــمعك؛ أخ أس

ــون  ــى أن أك ــفتيها اآلن، وأمتنّ ــتان ش ــن بس ــرج م ــا ي ــُت مل تأهب
ــيدة راء. ــزن الّس ــى ال ُأح ــه حت ــُت عن كتب

- العزلة والوحدة والكتاب والقلم.
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ــبب،  ــم الس ــَك ُه ــكاِرَك وال ُمباالُت ــذُب أف ــَك وتذب  - فوضويُت
ــا...  ــراٌق بينن ــذا ف ه

- لِك ما ُيريده قلُبِك.. 

- غامٌض تقّبُلَك لقراري! أتعشق الوحدة هلذه الّدرجة؟!

- يــا صغــرييت؛ ســترشق الّشــمس كعادهتــا، سأســخُر مــن 
ريــاء اجلرائــد مــع قهــويت، ســألعُن ذاكــريت حتــى خُتــبين بمــكان 
ــن  ــيقى ل ــٌة واملوس ــُب باقي ــاق، الكت ــرين الّرف ــن هيج ــجائري، ل س
ــِت  ــرٌة أن ــقاق، ح ــالَم الِش ــكنه ظ ــن يس ــؤاد ل ــك الف ــت، ذل تصم
ــكاء  ــدم وُب ــائَل النّ ــغلني رس ــن تش ــا، ل ــودِك أن ــن قي ــرٌر م ومتح
ع، ســيارة األجــرة يف انتظــارك، الــوداع يســتحقه مــن حيفــظ  التــرُّ
الوعــد، عــى ذكــرى صباحاتنــا فقــط الّســالم، وعــى روحــي اآلن 

ــالم. ــدًة كّل الّس ــع وحي ــن ترج ح
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ــة،  ــقي احلري ــن عاش ــًرا ب ــامِت ج ــن الكل ــُأقيم م ــي س بقلم
ــتضعفن  ــى رؤوِس املس ــم ع ــاَر ثورهِت ــروا أزه ــي ينث ــا ك وميداًن
ــمس  ــرشق ش ــى أن ت ــٍد يأب ــكّل عب ــًة ل ــهداِء، وحمرق ــاتن الُش وبس

ــه. ــى أرض خضوع ــه ع عتق
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 - حّدثني عن سالحك؟

- القلم واألمل؛ كالمها ذخرية بندقية أفكاري. 

- والفكرة؟ 

- سنبلة قمح إبداعي. 

- وهناية رحلتك؟ 

- خبُز درِب الكفاِح وعطب ثامره.
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ــُل  ــا، الفص ــن نظراهِت ــا م ــُت أن ــي وعاني ــي تعاينُن ــْت أمام وقف
بأكملــه ســاكٌن وَســَكَن قلمــي شــبُح احلقيقــِة األكــب مــن ُعمــري، 
طلبــْت أن نخلــق عنواًنــا لقصــٍة قصــريٍة مــن تأليفهــا، عــن الُفــراق 
بــن عاشــقن والّرجــل كان حيــب الفتــاَة أكثــر، ال أعلــم مِلَ كّل هــذه 

الســخرية ومــا العيــب يف اســم »وغــرق البحــر«.
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٥

ــا  ــّل غيُثه ــي؛ لع ــامء تبك ــل الّس ــذي جع ــّد ال ــٌد للح ــا وحي  - أن
ــي يب. ــرتب وحتتم ــاًة أن تق ــب فت جُي

- آسفة، مل أجد غري مظّلتَك، أعتذُر عن سوء ترّصيف.
- إىل أين تنظرين؟ أنا هنا!

- أنا كفيفٌة، أعتمُد عى األصوات امُلحيطة.
- كفيفــٌة وجتديننــي بــكّل تلــك الّســهولة! نعــم أنــا وحيــٌد بائــٌس 

ولكنـّـي لســُت غبًيــا أمحــق ال يفهــم أالعيــَب الّرقــة!
- أقســُم لــك بمــن ســلبني نعمــَة البــرِص أّننــي لســُت كذلــك! 
س املوســيقى وهــذا ســبب قــوة ســمعي، أنــا آســفة  أنــا ُأدرِّ

ــّدًدا. ــل جُم ــن نتقاب ــأرحل اآلن ول س

- قبل أن ترحيل؛ ما اسُمِك؟ 
- مجيلة.

- كمعامل خوفِك!
- توقفْت الّسامء عن الُبكاء.

- فعلْت ذلك من أجلِك.
- مِلَ؟

- ألهّنا أيقنْت أّن ُهناك من أتعس منِك حظًّا.



-136-

6

ــاٍة كــرُت قلبهــا، كّل  ــٍة اقرتفُتهــا، كّل فت ــكّل خطيئ ســُأخبِك ب
ــه، كّل  ــة أيب أمام ــى نعم ــكرُت اهلل ع ــٍم ش ــه، كّل يتي ــٍن حنثت يم
ــة  ــذه الورق ــأعطيِك ه ــوده، وس ــي يف وج ــُت بزوجت ــٍل تغّزل أرم
البيضــاء آمــاًل أن ترســميني كقّديــٍس؛ ابتســامته ُتقنــع املالئكــة بــأّن 

ــى. ــُتمحى إن بك ــاه س خطاي
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 - كيف حاُلِك اليوم؟

شــة، بائســة، وحيــدة، قبيحــة، باكيــة، شــاردة،  - أنــا مشوَّ
ــة،  ــة، ُمكبَّل ــدة، مكلوم ــة، جاح ــقة، ناقم ــة، عاش ــة، حزين ُمظِلم
ُمقّيــدة، صامتــة، ُمــرتّددة، غائبــة، غبّيــة، محقــاء، كارهــة، حاســدة، 
ــة، ُمتمــّردة، ثوريــة، كاذبــة، خائفــة، ُمســتقّلة، قارئــة، وال  فوضوّي

ــامل. ــق الع أطي

  - وأنا أيًضا...

- كّل ما سبق؟

ــِك  ــاالت عيني ــة »ه ــث وإضاف ــاَء التأني ــذِف ت ــع ح ــم م - نع
الّســوداء دريب«، قبــل كراهيــة العــامل.
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كّل روائــٍي ُيفــي ســريًة ســُتّدفن معــه، كّل شــاعٍر حيفــُظ قصيــدًة 
يرّددهــا جلــدران ذاتــه، ُكل نّحــاٍت يدّثــُر متثــااًل متعّمــًدا أاّل يعهــد 
ــه  ــو ذاكرت ــًة يف قب ــُق لوح ــاٍم ُيعّل ــواه، كّل رّس ــٌد س ــه أح تفاصيل
ويتأّملهــا وقتــام هيامجــه الّليــل، كّل عــازٍف يأبــى أن ُتّلمــح رعشــاَت 
أصابعــه حينــام ُتداِعــب خفايــا روحــه أنشــودته امُلحببــة، إاّل أنــَت 

يــا ســاعَي البيــد؛ وحــدَك مــن تعــرف كّل أرسارهــم.
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 - كفانــا تعلًقــا بعالقــٍة بائســة كالتــي بيننــا، ســأترُكك لوحدتــك 
وأرحل.

الــّدرب؛  رفــاُق  وســيبقى  ســرتحلن  فقــط؟  الوحــدة   -
ــاخ  ــن وب ــيعزف يل بيتهوف ــو، س ــكي وهوج ــز ودوستوفيس ماركي
ــو  ــي وأنجل ــمني دافن ــي، سريس ــز ودونيزيت ــارت وبرام وموتس
ــن  ــايت دوناتللــو ورودي ــدة وريڤــريا، ســينحت حي وبيكاســو وفري
ــرتي  ــتاين وسأش ــع أينش ــطرنج م ــألعب الش ــاس، س ــور ودجي وم
باقــَة ورٍد ملارلــن مونــرو، ســأراقص غجريــًة عــى أنغــام »جيتــار« 
صنعــه أســبايٌن جمنــوٌن باملوســيقى، فوضــوٌي أنــا لــن ختذلنــي فتــاٌة 

ــًدا. ــيحدث غ ــام س ــرًيا ب ــر كث تفك
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ــُت  ــب وزهــرَة الياســمن، تعجب ــا عــن احلُ ــي جــّديت كتاًب أهدتن
مــن فعلهــا، وقبــل أن تتدافعنــي موجيــات احلــرية، أخبتنــي وهــي 

تبتســم: أشــعر بــأيّن ســأفارق ُدنياكــم الّليلــة.
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 - سُأحبَُّك حن تأتيني بمعجزٍة مل يسبُقك إليها عاشٌق. 

- كروايــٍة بطلُتهــا أنــِت، حاربــِت فيهــا ثــراء عاملنــا حّتــى شــبع 
فقــراء األرض كّلهــم!

- تفصيلٌة ُأخرى وقد أقبل.

- ومتلكــن نصــَف نصيــب الكــوِن مــن الُكتــِب والبنــادق وُدمــى 
ــرات الورقية؟ األطفــال والطائ
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ــرآة  ــى م ــّتت ع ــك امُلش ــدة وانعكاس ــح امُلجه ــك املالم ــل تل تأّم
ــَة  ــم لوح ــا يف رس ــه نجح ــل التي ــدة وتراتي ــم الِوح ــر، تراني الُعم
ــعر بخاطــرك، الُكتــب أعلنــت  رحلتِــك بــال ألــوان، لــن جَيــب الشِّ
ــوَش؛  ــا مش ــدت، ي ــك ُصِف ــِرك وخطوات ــدِة فك ــن عقي ــا ع إحلاده

ــد. ــت اآلن وحي أن
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 - أفســدُت كّل عالقــايت، ال أحــد يطيقنــي، ســجائري صــارْت 
ــعري  ــدة، ش ــة، وحي ــة، بائس ــعة، قبيح ــا بش ــايت، أن ــَة مآس رفيق
ــل  ــالء العم ــراين، زم ــى ال ت ــو حت ــت النم ــري متق ــاقط، أظاف يتس

ــي؟ ــاذا حتبن ــايت، مل ــوائية حي ــى عش ــًكا ع ــون ضح يتهامس

- ألنِك كامل نقصان عاملي وألوان تفاصيله
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يــا صغــرييت، أنــا رجــٌل َعِشــق فراديــَس الُكتــِب وقناديــَل القلــِم، 
ــا يف  ــطوَر حكايتِه ــُت س ــًة نقش ــُت بطل ــا أحبب ــة إذا م ــَم الّدهش فِل

إحــدى روايــايت؟
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 - أكثر من مليون كتاٍب، ماذا بعد؟ 

- ثورة! سنُشِعل ثورًة!

- بال أسلحة؟

- بِمداد أفكارنا.
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كتبــُت روايــًة عــن مجاهلــا الفلســطيني، نّظمــُت ِشــعًرا قــد ينجــح 
يف وصــف ثورهَتــا، أخــبين صديــٌق بســحر الــورد وهبجــة حــواء 
حــن تلمحــه، وقفــُت أمــام مقــِر عمِلهــا ُمنتظــًرا موعــد خروجهــا، 
وعندمــا أرشقــْت شــمس ابتســامتها وهــي تتحــدث مــع زميلتهــا، 
ركضــُت بعيــًدا عنهــا صارًخــا: نســيُت الــورد والّروايــة! أّي 
فوضــوٍي أنــا؟ ثــم أّننــي أجهــل كيــف ُتلقــى القصائــد عــى فتــاٍة 

تعشــق القــراءة مثلهــا!
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- أملــُح طيــَف ذاك العجــوز؛ الــذي أخــبين بأّننــي ســأصرُي يوًمــا 
ُكلَّ يشٍء أريــده.

- وهل حتّققت نبوءته؟

ــق  ــٌب يعش ــا طبي ــه، أن ــوغ عوامل ــا يص ــُت كاتًب ــم؛ أصبح - نع
ــٌر  ــة، ثائ ــارب العدال ــٌل حي ــًة، قات ــب غجري ــٌش حي ــًة، دروي مهندس
يكــره احلكومــة، خمتــٌل يــزور قبــوَر ضحايــاه، فتــاٌة متقــت زوجــة 
أبيهــا، طفــٌل يعــاين مــن التوّحــد، متمــردٌة ُتلِحــد بتقاليــد جمتمعهــا، 

ــى. ــجد األق ــرِص باملس ــالَة الع ــريٌب أدرك ص وع
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وحيــدث أن أقــف وحيــًدا ُمتأّمــاًل أشــباَه البــرِش؛ مــن يشــاركونني 
تلــك املأســاة احلياتيــة، أشــفق عليهــم متســائاًل: كيــف يعيثــون يف 
األرض فســاًدا هكــذا وجيهلــون مصائرهــم؟ قبــل أن أملــح أحدهــم 
ينظــر إلينــا وتعلــو شــفتيه تلــك االبتســامة التــي ختــبين أّنــه يشــفق 

علينــا باملثـِـل.
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- مِلَ كّل هذا العشق للقراءة والكتب؟

رائعتــه  يكتــب  وهــو  دوستفيســكي  أرى  وقتهــا  ألّننــي   -
ــٍع  ــن مراج ــه ع ــايل بحث ــاء لي ــل أثن ــادل كام ــراء«، ع األوىل »الفق
ــم  ــى رس ــف ع ــن عك ــتوي ح ــعاع«، تولس ــن ش ــك م ليخرج«مل
»آنــا كارنينــا« وأوقــات عصبيتــه، نجيــب رسور عندما بكى بســبب 
»بمبــي« چاهــن، هــم يعجبهــم كلــامت الكتــب وصفحاهتــا، وأنــا 
ــام  ــم في ــم وثقته ــب تعبه ــوا بح ــن كتب ــُص م ــُخ وقص ــأرسين تاري ي

ــُينرَش. س
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يقولــون أّن أمجــل مــا بالفتــاة خجلهــا، لكــّن جــّديت أخبتنــي بأّن 
أمجــل مــا هبــا ابتســامتها إذا عثــرْت عــى كتــاٍب أضناهــا البحــث 

ُق جــّديت حّتــى ولــو حدثتنــي وهــي نائمــة. عنــه، وأنــا ُأَصــدِّ
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- صباحــات هــذا العــامل ينقصهــا يشٌء مــا غــري رتابــِة الّشــمس، 
ــن ال  ــك الذي ــم وأولئ ــن نحبه ــوه م ــرار وج ــوة، تِك ــة القه روتيني

نطيقهــم.

- الّرقص؟

- والكثري من الّرسائل التي مل ُترَسل إلينا حّتى وقتنا هذا.

- ُكُتٌب حتدثنا عن الفوىض؟

ــرة  ــره فك ــاًة تك ــد فت ــل ومِلَ يواع ــَة البط ــرشح ُعزل ــالٌم ت - وأف
ــا! ــب عائلته ــام بجان ــد منزهل ــة وتري احلُري
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ــري  ــٌد، غ ــٌر، عني ــرٌد، ُح ــوي، ُمتم ــٌل فوض ــا رج ــرييت؛ أن ــا صغ ي
ــن  ــرتث ول ــم، ال يك ــيقى والقل ــَب واملوس ــن الُكت ــن، ُيدم مدّخ
هيتــم! لــذا ُيمكنــِك اهلــرب وقتــام يشــاء ضعُفــِك، فأنــا قــادٌر عــى 

ــدي. ــس وح ــامل البائ ــذا الع ــة ه مواجه
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ــوع  ــز واجل ــر واخلب ــن الفق ــه ع ــا كّل يشٍء كتبُت ــُت عليه قصص
واألب  واألم  والثــورة  والرقــص  والفــوىض  وهــي  والوطــن 
والكتــاب والقــراءة والوحــدة والبــؤس والكراهيــة والعشــق 
ــكّل  ــا ب ــل وأخبهت ــل، ب ــارع والفص ــف والّش ــراق والّرصي والُف
ــم  ــّل، تبتس ــمع وال مت ــْت تس ــا، كان ــن قبله ــوه يل م ــٍه قال توجي
ــا  ــك أحياًن ــا وتضح ــب أحياًن ــها وتتعّج ــّز رأَس ــي، هت وال تقاطعن
ــة  ــن الفين ــق ب ــارًة وتصف ــزن ت ــاميت وحت ــع كل ــل م ــرى، تتفاع أخ
ــري. ــّي كّل اخل ــه عن ــّل جالل ــزاِك ج ــيدة راء؛ ج ــرى، الّس واألخ

ف.. - أحسنَت أهيا امُلخرِّ

ف!  - امُلخرِّ

- نعم، ملحُت عى دفرتك كلمة »ختاريف«.  

ف البائس. - هاهاهاها، أعجبني حًقا هذا اللقب؛ امُلخرِّ

  - الكتاب أكثر بؤًسا..

- أّنه مصدر هبجٍة كيف ذلك؟ 

ــرٌي آالَف  ــرٌي أو كب ــاٌب صغ ــل كت ــف حيتم ــو: كي ــؤال ه - الّس
اجلثــث، قــدَر الــدم، كــم األنقــاض والفــزع، طفــاًل يتيــاًم يتعــذب؟

ــرج  ــٍة خت ــكّل كلم ــُقها ل ــوى عش ــات رض ــأرسين يف إجاب ــا ي م
منهــا، وكأهّنــا تكتــب حروًفــا بمفردهــا ال كلــامت، مقولــة »حــب 
ــن  ــّدث ع ــن تتح ــا، ح ــْت ألجله ــا ُخِلَق ــعر أهّن ــل« أش ــا تعم م
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الكتــاب تــرشق شــمٌس مــن عينيهــا، طلبــُت منهــا فنجــاَن قهــوٍة 
فقالــْت يل أّن موعــَد اللحــاق بحافلتهــا قــد آن، ســألُتها عــن مــكان 
الكهربــاء حّتــى نغلــق املكتبــة فأشــارت إىل بــاب اخلــروج، أغلقْت 
البــاَب خلفنــا ثــم قالــْت بــكّل هــدوٍء: فليهــدأ نوركــم يــا قناديــل 

رحلتــي, وغــًدا أنــا قادمــة.

 ســقط برقــع الظــالم عــى وجــه الّضــوء! هــل ألقــْت تعويــذًة! 
ــل أن  ــة قب ــق املتبقّي ــتغّل الّدقائ ــاًء، سأس ــة مس ــاعة اآلن الّثامن الّس
ــيدة راء... ــود الّس ــعاديت بوج ــدار س ــام ج ــل الع ــة النق ــدم عرب هت

ــاري  ــك إخب ــل يمكن ــة، ه ــٌح كاحلقيق ــِب واض ــغُفِك بالُكت - ش
ــام تشــعرين حــن تقرأيــن؟ ب

- عــادًة مــا أشــعر أيّن خفيفــة قــادرة عــى أن أطــري وأنــا مســتقرة 
ــرف  ــة أع ــي ثقيل ــعر بنف ــن أش ــة. ح ــة ممتع ــرأ رواي ــد أق يف مقع
ــك ُأرسع إىل  ــاب، لذل ــن االكتئ ــدة م ــة جدي ــارف نوب ــى مش أيّن ع

ــد. ــاٍب جدي كت

ــاس، ولكــن  ــد مــن النّ ــُت العدي ــع، أســتاذة رضــوى قابل - رائ
ــة األوىل. ــه مــن الوهل ــُق ب ــخًصا وأتعل هــذه ســابقة أن أحــب ش

- إهّنــا األرواح يــا صغــريي؛ تتآلــف أو تتنافــر هكــذا ألســباب ال 
أحــٌد منــا يعلمهــا، دقائــق قليلــة وســنكون بميــدان التحريــر، مــن 

هنــاك ســتصحبني احلافلــة.
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كيــف أوقــف الزمــن؟ كّل النظريــات ال تســعفني، حلظــة! هــل 
ــرأ  ــا أق ــّدُث؟ أن ــات أحت ــن أّي نظري ــم؟ ع ــن العل ــا ع ــرأُت كتاًب ق
ــا  ــم أن ــم؟ نع ــي دوهن ــم وال هيمن ــخاص بعينه ــط وألش األدب فق
ــه أمامــي وبعــض نصائــح أيب واملقربــن عــن  مل أقــرأ إاّل مــا وجدُت
ــف إىل  ــا! أض ــم ال أن ــبة هل ــب بالنس ــل الكت ــب، أفض ــل الكت أفض
ذلــك أّننــي حّتــى مل أقــرأ كّل مــا رّشــحه أحدهــم يل، وكنــُت أكتفي 
بقــراءة النبــذ واصطنــاع معرفــَة كّل الُكّتــاب، بعضهــم قــرأُت لــه 
والبعــض اآلخــر ســمعُت عنــه فقــط! هــل ســأنثر وقتــي هبــاًء اآلن 
يمكننــي لــوم نفــي يف وقــٍت الحــق، ســأطلب منهــا أن ُترشــح يل 

العظيــم مــن الكتــب وروائعهــا.

ــًة  ــرتي قائم ــي يل يف دف ــتاذة رضــوى أن تكتب - هــل متانعــن أس
بأفضــل الكتــب التــي قــد تفيــد مــن يتوغــل داخــل صفحاهتــا؟

- أنــا؟ أنــت قــارئ هنــم يعــرف الكثــري! يــا هلــا مــن مصادفــة! 
كنــُت ســأطلب منــك ذلــك أيًضــا!

ــدر  ــِت األج ــك أن ــًة لذل ــن مكتب ــِت متلك ــع أن ــا! يف الواق - حقًّ
ــي هبــذا. منّ

ــا، احلكمــة  ــا الكتــب دوًم ــا املتواضــع! هــذا مــا تعّلمــه لن - أهّي
والصــب والتواضــع، طــوال حيــايت وأنــا أخــب النــاس بــام 

يقــرؤون؛ حــان دوري أن ُيرّشــح يل أحُدهــم كتاًبــا.
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ــاذا  ــواها، م ــة وال س ــه إاّل احلقيق ــي من ــن يرجن ــأزق ل ــذا امل ه
ــي  ــن تّتهمن ــة؟ ل ــراءايت القليل ــدد ق ــا بع ــُت هل ــيحدث إذا اعرتف س
باجلهــل ولــن تســّبني أنــا واثــق، تشــجع أهّيــا الــكاذب القّديــس...

- ال يمكنني...

ا.. - مِلَ؟ أنت حقًّ

ــم  ــن، نع ــام تظن ــُت ك ــي لس ــك، ولكنّ ــن مقاطعت ــذر ع - أعت
قــرأُت لبعضهــم ولكــن األغلبيــة ســمعُت عنهــم فقــط وأدخلُتهــم 
ــري  ــِق يف تفج ــِك كّل احل ــا، ل ــا وبريًق ــبوهنا رونًق ــايت ليكس يف كتاب
ــي لــن أحــزن، ألّننــي أســتحق مــا هــو  ــاع األول عنّ مبنــى االنطب
أكثــر وأعظــم، ال أّدعــي أّننــي أديــُب األلفيــة وال مســيُح الّثقافــة، 
ــه،  ــق حيات ــرج يف نف ــن خم ــا ع ــامت بحًث ــب الكل ــخٌص يكت ــا ش أن
ــا  ــامت رفيًق ــد يف الكل ــاول أن أج ــدة فأح ــن الوح ــاف م ــا أخ أن

ــني. يؤانس

حلظــاُت صمــٍت متــر كمثيالهتــا عــى يونــس داخــل بطــن حوتــه، 
تنظــر إىل األرض وتغطــي وجههــا، ثــم متســح عــى شــعرها 
ــْت  ــامء وأغمض ــها إىل الّس ــْت رأَس ــي، َرَفع ــض أن تواجهن وترف
ــيّل أم  ــل تص ــة، ه ــة الرائق ــها املنتظم ــركات تنفس ــا، أرى ح عينيه
ــرية؟  ــاء احلق ــي البيض ــى كذبت ــا يل ع ــل عقاًب ــل؟ أترح ــاذا تفع م
ــُت فعــاًل قــرأُت هلــم أم ال!  ــِك ال تبالغــي! مــن ســيتأثر إذا كن برب
ــامء  ــور الّس ــزل الّطي ــيقى وتعت ــكن املوس ــامل وتس ــيتوقف الع أس
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ــة  ــايت األدبي ــل يل لوح ــن ُيكم ــث عّم ــا أبح ــون؟ أن ــد املذنب ويزه
ــي! ــوة جتاه ــكك القس ــال تتمّل ف

ــر  ــر األكث ــب األم ــا حلج ــًرا موجًع ــا أم ــد منّ ــي الواح - حيك
ــا. إيالًم

- ال أفهم...!

- أنــت تتــأمّل مــن الوحــدة أكثــر ممّــا عــّبَت عنهــا، أنــت 
ــه حليفــك، كتاباتــك ليســْت  ــل أّن حتــارب العــامل بمفــردك وتتخّي
ــا  ــه، أن متنفًســا بــل متــّرًدا وشــكوى ورصخــاٍت مــن كّل مــا عانيت
ــص، ومــا  ــذي يرتّب أيًضــا أشــعر باخلــوف، أخــاف مــن املــوت ال
ــا  ــن أيًض ــاف ولك ــة املط ــوت يف هناي ــط امل ــس فق ــا لي ــه هن أعني
املــوت بأقنعتــه العديــدة يف األركان والّزوايــا، يف البيــت والّشــارع 
ــة  ــرأة عربي ــا ام ــة، أن ــال اإلمكاني ــوأد واغتي ــي ال ــة، أعن واملدرس
ومواطــن مــن العــامل الّثالــث وتراثــي يف احلالتــن تــراث املــوءودة، 
أعــي هــذه احلقيقــة حّتــى العظــم منّــي، وأخافهــا إىل حــّد الكتابــة 

ــيل. ــم مث ــم أو أهّن ــي مثله ــعر أّنن ــن أش ــن آخري ــي وع ــن نف ع

ــث  ــا ال أبح ــدي، أن ــِت مقص ــِك اآلن فهم ــد أّن ــد… أعتق - أعتق
عــن جمــٍد يكتــب اســمي يف صفحــات الّتاريــخ، أنــا أريــد أن يقــرأ 
أحُدهــم مــا كتبــُت فيعــرف أّن هنــاك مــن يشــعر بــه ولديــه القــدرة 
ــه.  ــور املحبوســة داخــل ســجن كينونت ــري عــن كّل الّطي عــى التعب
ــل  ــرت وجع ــذا الّدف ــق ه ــّد متزي ــس ح ــا يائ ــوى؛ أن ــتاذة رض أس
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ــًة. ــم ثاني ــي بعصــا فأفقــد الّذاكــرة وال أقــرب القل ــٍب يرضبن غري

وبكيُت..

ــا  ــذب، أن ــس الك ــن دن ــرين م ــوع تطّه ــّل الدم ــُت لع ــم، بكي نع
أحــب الُكُتــب ولكــن ال أملــك كّل هــذا املــال لرشائهــا حّتــى ولــو 
ــاب  ــن الُكتَّ ــل م ــل القلي ــرف قلي ــا أع ــن، أن ــَة الثم ــت رخيص كان
ــا أن يقــرأ أحُدهــم  ــد حقًّ لذلــك هــي جريمــة ال تغتفــر، هــل أري
مــا أكتبــه وأنــا أجهــُل معانــاة كاتــٍب يف ســهر الليــايل كــي ينحــت 
ــا  ملحمــًة جتلســه بــن العظــامء يف أروقــة مملكــة املجــد؟ كــم كتاًب
قرأُتــه؟ مائــة؟ ألــف؟ هــذا لــن يشــفع ولــن جيعــل منّــي األديــب 
ــراء،  ــا الُق ــابق عليه ــا ويتس ــه يوًم ــرش كلامت ــر يف ن ــد يفّك ــذي ق ال
ــيضحك  ــا س ــألُت عنه ــي إذا س ــم أّنن ــيدٌة أعل ــي س ــف أمام تق
النّــاس منّــي ســخريًة عــى جهــيل، تتفاقــم الشــكوك اآلن بداخــيل 
ــوا  ــم كان ــى، كّله ــل وحيي ــان وأم ــٌب وغس ــا كات ــايف أيًض أّن كف

ــا! ــا ال ُأدرُك… أن ــون وأن يكتب

ر النّاس  أنــا هــذه الّلوحــة املعدنيــة التــي جتدهــا يف كّل شــارٍع حُتــذِّ
وال يكــرتث هلــا أحــٌد، أنــا هــذا اجلــورب الــذي فقــد رفيقــه فصــار 
نســًيا منســًيا ال يلبســه مالكــه، أنــا الصفحــُة البيضــاء التــي تســبق 
ُمقدمــَة الُكتــِب فــال ينظــر القــارئ هلــا لعــدم جدواهــا، أنــا نــرشُة 
التعليــامت املطويــة بداخــل كّل األدويــٍة وال هيتــم هبــا أغلبهــم ومل 
ــوان  ــة األل ــض يف علب ــبي األبي ــم اخلش ــا القل ــم، أن ــا أحده يفرده
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ــذي  ــل ال ــا الّطف ــًدا، أن ــف جدي ــه ال يضي ــال ألّن ــه األطف ويكره
ــه  ــر إلي ــة وال ينظ ــح األحذي ــبي يمس ــه اخلش ــام صندوق ــس أم جيل

زبونــه، أنــا… أنــا ال يشء.

مّلــا غلبنــي الُبــكاء وطرحنــي أرَض احلــزن، اقرتبــْت منّــي 
ــوال  ــاها ط ــن أنس ــامٍت ل ــْت كل ــم عزف ــراء، ث ــي وردًة مح وأعطتن

ــايت: حي
- حــن يــراودين اليــأس أقــول لنفــي ال يصــّح وال جيــوز، إّننــي 
ــا وال  ــّبث هب ــق، أتش ــة الغري ــزب قّش ــن ح ــل، م ــزب النم ــن ح م
ــًدا مــن يــدي، مــن حــزب الّشــاطرة التــي تغــزل برجــل  أفلتهــا أب
محــارة، كّل أرستنــا مــن تلــك العائلــة املمتــّدة مــن الّشــّغيلة، والّثوار 
ــت  ــاد, نمق ــزب العن ــن ح ــم، م ــون زماهن ــن يناطح ــن الذي واحلامل
اهلزيمــة، ال نقبــل هبــا، فــإن قضت علينــا، نمــوت كالّشــجر واقفن، 
ننجــز أمريــن كالمهــا مجيــل؛ رشف املحاولــة وخــبات ثمينــة، تركة 
نخلفهــا بحــرص إيل القادمــن. هنــاك احتــامل آخــر لتتويــج مســعانا 
بغــري اهلزيمــة، مــا دمنــا قررنــا أّننــا لــن نمــوت قبــل أن نحــاول أن 
نحيــا، ال تبــك يــا ولــدي؛ أمســى البــكاء مبتــذاًل، رّبــام ألّن الّدمــوع 
ــوق  ــك ف ــل نفس ــا حتمِّ ــت حقًّ ــها، أن ــن نفس ــتحي م ــارت تس ص
ــن  ــة م ــط دون معرف ــب فق ــك تكت ــٌئ ألّن ــت خمط ــم أن ــا، نع طاقته
ــن  ــه، لك ــل يكّرس ــب ب ــفع يف الّذن ــة ال يش ــدم املعرف ــبقوك؛ وع س

تذّكــر أّنــك تســتطيع حمــو هــذا الّذنــب مــن صحيفــة دربــك.



- أشعر أّن حكايتي انتهت..
- احلكايــات التــي تنتهــي، ال تنتهــي مــا دامــت قابلــة ألن 
ــاة، اقــرأ، ُأكتــب، ارســم، ســافر،  ــروى، مــا زالــت أمامــك احلي ُت

ــأس... ــل، ال تي ــف وتوّغ اكتش

ــا،  ــب معه ــي أن أرك ــْت منّ ــت، طلب ــد أت ــة ق ــي احلافل ــا ه وه
صعــدُت خلفهــا، نتحــرك أنــا وبصيــص أمــيل، أحــاول أن 
ــي  ــب منّ ــم طل ــائق ث ــا الس ــأس، حيَّاه ــن أرض الي ــدودب ع أح

التوّقــف:

- هل أخبتك الّسيدة راء بأجرة الّركوب؟
ــا ســيدي أّننــي ال أملــك أّي نقــود، لــذا  ــرُت ي - ال، ولقــد تذّك

ــع وقتــك ووقــت الّراكبــن. ــى ال أضّي ــا حّت لــن أكمــل حديثن
- ومــن الــذي قــال لــك أيّن أريــد مالــك؟ األجــرة هنــا خطبــٌة 
ــاًل  ــنوها فأه ــامء، إن استحس ــؤالء العظ ــى ه ــتلقيها ع ــرية س قص

ــك. ــنتحّرك بدون ــك، وإن ال؛ فس ب
تأّملــُت وجوههــم، أعــرف القليــل منهــم، هــذا حممــود درويــش 
ونــزار قبــاين وخلفهــام غســان! كــام ُقلــُت إذن! الّســيدة راء 
تتحــدث مــع حنظلــة ناجــي العــيل، أعهــد مالمــح نجيــب رسور 
ــتوي،  ــرين بتولس ــوز يذّك ــذا العج ــل، ه ــن باملث ــاء جاه ــًدا وهب جي
وذاك بدستوفيســكي، بالطبــع نجيــب حمفــوظ يضحــك مــع عــادل 
كامــل، طــه حســن يتناقــش مــع الّطيــب صالــح، وهــا مهــا أمــل 
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وحييــى، كفــايف يبتســم هبــدوء وأمحــد مطــر شــارٌد، البقّيــة أجهلهم.

وقفــُت أمامهــم مجيًعــا وتنحنحــُت ثــالث، الــكّل ينتظــرين 
وأنتظــر أنــا اخلــالص، فخرجــْت مــن ظــالم خــويف شــمُس كلاميت:

)أنــا تلــك الّرعشــة التــي تســبق ثبــات أنامِلــَك عــى »البيانــو«، 
ــأرسِك رشوده،  ــاب وي ــذا الّش ــن ه ــن تلمح ــِك ح ــُض قلبِ ــا نب أن
أنــا ابتســامة عجــوٍز أخبهــا زوجهــا بجامهلــا رغــم ُحــزن الُعمــر، 
أنــا قلــق طفــٍل ُيتابــع والــده درجــات امتحاناتــه، أنــا هبجــُة ثائــٍر 
ســمع أن بشــائر النــرص تلــوح للــكّل، أنــا خــوُف ُمراهــٍق يرســم 
ــل«،  ــو الّطف ــامل ه ــِت والع ــج أن ــزل حبيبته«النض ــدران من ــى ج ع
ــا  ــوره، أن ــْت بح ــه ولعن ــه علي ــردْت قصيدت ــاعٍر مت ــُل ش ــا لي أن
ضعُفكــم، جنوُنكــم، حريُتكــم، أنــا صوُتكــم، أنــا صوُتكــم... أنــا 

ــم...(.  صوُتك

ــم، ال  ــًرا آراءه ــرك منتظ ــس وأدار امُلح ــٌس، جل ــائق متحم الّس
ــري  ــامٌت ت ــط، مهه ــرات فق ــادل النظ ــكّل يتب ــق، ال ــد ُيعلِّ أح
ــده  ــن مقع ــض م ــش؛ هن ــود دروي ــدي، إاّل حمم ــعريرٍة بجس كقش
وقــال: ال يشء يعجبنــي. لــرّيد نجيــب حمفــوظ قائــاًل: كالم 
ــا درويــش.  األطفــال قطعــة حلــوى وهــذا الطفــل يبيــع حلمــه ي

ــمس  ــتبز الّش ــة س ــد بره ــا: بع ــل ُمعلًق ــادل كام ــك ع ضح
مســتحيية مــن عشــيقتها األرض، وســيبز مــن هــو أعظــم إللقــاء 
اخلطــب. رصخ أمــل فجــأًة: ال يــا أنــت ال! تذّكــر! املجد للّشــيطان 
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معبــود الريــاح، مــن قــال ال يف وجــه مــن قالــوا نعــم! دافــع عــن 
ــح رأيــه: كمــن  حلمــك! طلــب كفــايف منهــم اهلــدوء مجيًعــا ووضَّ
هــو عــى أهّبــة االســتعداد مــن قديــم، كشــجاع جــريء، كــام لــو 
ــى  ــرتب بخط ــذه، اق ــل ه ــة مث ــاًل ملدين ــا، آه ــا حقًّ ــاًل هل ــت آه كن
ثابتــة مــن النافــذة، واســتمع بحــزن ولكــن بــال توّســالت جبنــاء، 
وال شــكاوي ذليلــة، اســتمع حّتــى النّهايــة إىل األصــداء املبتعــدة، 
واســتمتع هبــا، اســتمتع بالنغــامت الّرائعــة مــن الُفرقــة اخلفيــة التــي 
متــي إىل زوال، ودَّعهــا، ووّدع هــذه احلافلــة وأذهــب إىل مصــريك 

وال تلتفــت. 

اآلراء ترتفــع وال أفهــم شــيًئا، اآلراء ترتفــع والعــامل يكــب جــًدا 
مــن حــويل، اآلراء ترتفــع وصــوت الّســائق وهــو يــبين أن أغــادر 
ــع  ــم، اآلراء ترتف ــيدة راء تبتس ــع والّس ــُأذين، اآلراء ترتف ــد ب يرع
ــي، اآلراء  ــل أن يلكمن ــب رسور قب ــك بنجي ــن يمس ــاء جاه وهب
ــم: ــد أن أرصخ هب ــه األرض، وكان الب ــف ب ــدري ُيس ــع وق ترتف

- ُشــكًرا لكــم، عفــًوا، ُشــكًرا لكــم، اســمعوين، ســأغادر، 
ــب  ــتحق أن أرك ــا ال أس ــا، أن ــاًم وُخلًق ــوء أديب قل ــن س ــذُر ع أعت

ــالم. ــا الّس ــم مجيًع ــم، عليك معك

ــى  ــة حّت ــب احلافل ــًدا، أراق ــوا بعي ــة، حتّرك ــن احلافل ــُت م نزل
ــة  ــي ورق اختفــْت، ال أحــد يعــريين انتباهــه، كّلهــم يمــّرون وكأّنن
ــان  ــَة غّس ــُت ورق ــقطْت، أخرج ــجرهتا فس ــرع ش ــى ف ــّردت ع مت
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مــن الدفــرت، توّجهــُت إىل أقــرب صنــدوق قاممــة، مّزقــُت دفــرتي، 
كــرُت قلمــي، أنــا بــريٌء مــن ختاريفــي، أنــا بــريٌء من هلوســتي، 

ــا: ــا بداخله ــذُت أرّدد م ــَة وأخ ــُت الورق فتح

ا... وال متُْت قبل أن تكون نِدَّ

وال متُْت قبل أن تكون...

وال مَتُْت.

  بدأْت بحمد اهلل  
2017/1/1٥
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كلمة الكاتب

ل  أمتنــى رحلتــك معايــا تكــون عجبتــك، احلقيقــة أنــا مــش هطــوِّ
عليــك، كّل كلمــة قالوهــا عظــامء األدب بنســبة ٩0% كان كالمهــم 
بجــد، وأنــا بــس دّخلــت عليــه شــوية رتــوش مــن عنــدي ختــدم 
ــده يشء  ــان ف ــي وفرح ــم دلوقت ــت بتبتس ــو كن ــر، ل ــص ال أكث الن

يســعدين جــًدا ويلينــي فخــور أيّن عرفــت أعمــل كــده.
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 ُشكر خاص

إىل املوىل عز وجّل؛ سبحانك نحمدك عى كرم نعِمك.

ــه منــك يــا  والــدي/ ُمنــري ُمصطفــى؛ ُشــكًرا عــى كّل يشٍء تعّلمُت
ــى أن أصــري مثلــه. مــن أمتنّ

أّمــي/ ُأميمــة حممــود؛ جــزاِك جــّل جاللــه كّل اخلري يــا طّيبــة الِذكر 
ورمحــِك وأدخلــِك فســيح جناته.

أختي وزوجها وبنتهام ُرفيدة؛ عائلتي الثانية.
ِرفــاُق الــّدرِب؛ أدهــم ســويلم، ُعمــر عبــد الســالم، أمــري حســن، 
أمحــد إبراهيــم إســامعيل، حممــد ناجــي عبــد اهلل، إهيــاب مصطفــى، 
ــد  ــن، حمم ــعد الدي ــد س ــي، أمح ــالم فهم ــى، إس ــد عيس ــم أمح إبراهي
ــم  ــس منه ــن أختل ــم م ــم. أنت ــد إبراهي ــد أمح ــوده، حمم ــد اهلل مح عب

خباهتــم لعلهــا تفيــدين.

رفــاُق العمــل؛ طــارق منتــرص، أندريــه ســيجون، أمحــد احلكيــم، 
إســالم حممــد، طــارق احلكيــم، أمحــد عــامد حجــازي، داليــا هبيــج، 
ــا كــرم، حممــد كــرم، مريــم رامــي، مــي كــامل، رشيــف وهبــي،  دين
ــي، روايب  ــد نظم ــيد، أمح ــد الس ــيل، أمح ــد جبي ــدي، أمح ــن جن نيڤ
ياســن، شــيامء شــاهن، رامــي ورضــا وتامــر وحمــروس وعبــده وعم 
أســامة. والــذي نفــي بيــده تعلمــُت مــن كّل شــخٍص منكــم الكثري.
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ــزو عــامرة،  ــة عــيل، هبــاء يوســف، زي ــاء؛ ســارة أمحــد، آي األصدق
عبــد الرمحــن أمحــد، حممــد فتحــي مطــر، الــباء حســن، نــور عــزام، 
عبــد الرمحــن عيــد، وســام رســمي، ســارة عــادل، دينــا درويــش، مها 
إبراهيــم، ســلوى الرشيــف، ســارة طــه، رهيــام هشــام، مــروة اجلمل، 
ــة  ــتي، رمح ــي قوش ــالك، م ــد امل ــليامن عب ــن س ــه، أيم ــامن ونرشت عث
باســم، ُتقــى إســامعيل، كريــم حممــد عــيل، أمحــد نــارص، هِنــاد شــيبة، 
مــي الســيد وصــايف الســيد، رمحــة حممود الســيد، عــالء تركــي جيكا. 

وجودكــم ُيبهــج أّيامــي فــال تغيبــوا عنهــا.

األب الروحــي حمّمــد عــى إبراهيــم وموالنــا حممــد حامــد”؛ 
ــمْت دريب. ــطر رس ــذا الّس ــة ه ــة كتاب ــى حلظ ــام حت نصائحك

دكتــور ســمر عبــد الســالم ودكتــور فــدوى كــامل عبــد الرمحــن؛ 
لكــام جزيــل الشــكر عــى تشــجيعكام الدائــم..

الكاتــب حممــد اجليــزاوي؛ القلــم عّرفنــي بــك وقــال يل: هــذا احلــّر 
ســيطعم األجيــال القادمــة معنــى احلُرّية.

األخ يوســف صقــر؛ إيامُنــك يب دوًمــا هــو الّدافــع، ُشــكًرا لــك عى 
مســانديت وخصوصــا هبــذا الكتاب.

إىل كّل من ساندين ونصحني؛

إليِك يا من عشقُتِك؛ 

ولن أنسى يا »وطني«.
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إصدارات دار بردّية:

1- الّسرية يف املنفى – هباء طاهر.........................................

2- حوار مع صديقي املتطّرف –فاطمة ناعوت...........................  

3- أطرق باب الّسامء –بوب ديالن وترمجة احلسن خضريي   ............   

4- خطّية رابضة عند الباب –هدرا جرجس............................

٥- رسائل ما قبل اآلخرة »اجلزء الّثاين« –أرشف البوالقي.........

6- أكتب بالّدم األسود –حسن عامر....................................

7- أرض املّوحدين –عامد الّدين عدوي................................

٨- ال نّص جيب أن يكتمل –عبد الّسالم الشبيل.........................

٩ - ياموندا –إسامعيل يبير............................................

10- القطب األعظم –أمحد مجال عيد...........................

11- الّروح اهلندّية – إهييايسا وترمجة احلسن خضريي.................

12- حانة الفوىض – مصطفى منري.................................

13- مصحف أمحر – الغريب عمران....................................

14- َحجر اخِللفة –أسامة حبي.......................................

رواية

فكر

ِشعر

رواية

أدب ساخر

ِشعر

رواية

ِشعر

رواية

رحلة صوفّية 

حتقيق

نصوص

رواية

رواية
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1٥- مالك الفرصة األخرية –سعيد نوح................................

16- رحلة إىل اسطنبول –مرض عدس..................................

17- اخليط يف يدي –فتحي عبد السميع.................................

1٨- القرص –عبري سمكري............................................

1٩- ما تريد أن تسمعه النّساء –جهاد السيي.........................

20- اسرتاحة املالئكة –رشيف كامل..................................

21- نزيف الزنبقة –منى يس...........................................

22- الكاريكاتري املرصي –عيد عبد احلليم.............................

23- ثنائيات ثقافية –عزمي عبد الوهاب...............................

رواية

رواية

ِشعر

رواية

قصص

قصص

رواية

حتقيق

حتقيق
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